
 ةححصم ةنولم ةديدحج- ةعبط

 تاحفصلا سوؤر ىف ثوحبلا نيوانع ةفاضإب

 وحنلا ملع ىف نيعرابلا ءاملعلا نم ةعامج هدادعإب تماق

 هئاطحأ حيحصتب اوماقو ةيلصألا اهرداصمب هيشاوح اوعجارو



 ةححصم ةن ولم ةديدحج ةعبط

 تاحفصلا سوؤر ىف ثوحبلا نيوانع ةفاضإب

 وحنلا ملع ىف نيعرابلا ءاملعلا نم ةعامج هدادعإب تماق

 هئاطحأ حيحصتب اوماقو ةيلصألا اهرداصمب هيشاوح اوعحارو

NE 
  3د4 هةزبزج 0

 ٠ هيب ناس وياي ال حج

 تاسكابيقاك



 باتكلا مسا

 ىلوألا ةعبطلا

 : ةديدجلا ةعبطلا

 : تاحفصلا ددع

 اک

 eA /اهإ 8

 ء۱ /ھهھ ۲

 حل

 ةيف

 ةيبور 100/= :رعسلا ۲

 ر 1 4

 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

AL-BUSHRA PUBLISHERS 
Choudhri Mohammad Ali Charitable 

Trust (Regd.) 
Z-3, Overseas Bungalows Gulistan-e-Jouhar, 

Karachi- Pakistan 

 +34541739-21-92, +37740738-21-92 :فتاهلا

 +34023113-21-92 :سكافلا

 www.maktaba-tul-bushra.co0m.pK :تنرتنإلا ىلع عقوملا

www.ibnabbasaisha.edu.pk 

 al-bushra@cyber.net.pk :ينورتكلإلا ديربلا

 نم بلطي

 +2196170-321-92 ناتسكاب .يشتارك ءئرشبلا ةبتكم

 +4399313-321-92 .روهال «رازاب ودرا «نيمرحلا ةبتكم

 +7124656,7223210-42-92 .روهال «رازاب ودرا ١١- «حابصملا

 +5773341-51-92, 5557926 .ىذنبلوار ء«ةور جلاك هزالب ينس ءذنيل كب

 +2567539-91-92 .رواشي رازاب ىناوخ هصق درن «صالخإلا راد

 +7825484-333-92 .هنثوك ڈور يكرس «ةيديشر ةبتكم

 ةروهشملا تابتكملا عيمج دنع دجوي اضيأو



 ۳ همدقم

 ةمدقم

 نم «انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ؛هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
 نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي

 ًاميلست ملسو «نيدلا موي ىلإ ناسحإب هعابتأو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص «هلوسرو هدبع ادمحم انيبن
 کک نك

 وحنلا ملع يسرادل ىربك ةيمهأ او ءوحنلا ملع يف بتكلا مهأ نم هلل بحاحلا نبال "ةيفاك" باتك نإف

 .ةيويسآلا لودلا نم امهريغو دنهلاو ناتسكابلا ةيدنملا ةراق هبش يف ةينيدلا سرادملا بالطل ةصاخ

 انليجف «ةيضاملا روصعلا نع امامت تفلتخا دق رضاحلا انرصع يف ناهذألاو ماهفألا نأ يف دحأ كشيال امك
 ثودح ىلإ ةفاضإلاب ءانفالسأ هنم دافتسا ام ردقب يملعلاو ئيدلا انثارت نم ةدافتسالا نآلا عيطتسيال ديدجلا

 .ةميدقلا ةعابطلا ىلع ةعوبطملا بتكلا نم ةدافتسالا هب تبعص دق ةعابطلا لاحم يف ريغتلا

 ةثيدح ةعابط ينو ديدجلا هبوث يف فب بحاحلا نبال " ةيفاك " باتك جرخي نأ ىلإ رمألا جاتحاف

 نيوكتب انمق ءلمشأو متأ ةدئافلا نوكتلو «ةمهملا هذه ءادأب ىرشبلا ةبتكم - هقيفوتو هللا نوعب -تماقف

 .ماري ام ىلع باتكلا اذه جارحإل وحنلا ملع يف نيعرابلا ءاملعلا ةعامج نم ةنجللا

 لكشب هحارحإلو باتكلا اذهل قيقدتلاو حيحصتلاو ةعحارملل اهدهج ىراصق ةنجللا هذه تلذب دقو

 .نيسرادلل لّهسيو نيرظانلا رسي مئالم
 .ريدقلا يلعلا وه هنإ ءانتانسح نازيم يف ريصقلا دهجلا اذه لعجي نأو ءانيواسم رتسيو انيعاسم لبقتي نأ هللا لأسن

 رشنلاو ةعابطلل "ىرشبلا ةبتكم" ةرادإ

 ناتسك اب ءيشتارك

 ه۱ ٤۲۹ «ناضمر ۰٦



 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

eةيئايض دئاوف «قيقحتلا ةياغ نم ةدمتعملا هحورش نم باتكلل ةمهملا عضاوملا حرشل اندفتسا » 

 :اهريغو يدنهو يضر

 يف امإو القتسم امإ ةيلفسلا يشاوحلا ىلإ روطسلا نيب نم ةريغصلا تاقيلعتلا نک لفن 3

 . [ ] نيتفوقعملا نيب تاقيلعتلا

 ةيدنملا تاعبطلا يف دحوت يلا ءامهيلك يشاوحلاو نتملا يف ةيئالمإلا طالغألا حيحصت

 :ةيئاعسكابلاو

eتاحفصلا سأر يف ثحابملا نيوانع ةفاضإ . 

 .يشاوحلا يف اهحرش مت ىلا 'دوسألا' لكشلاب باتكلا صوصن ةباتك ٠

 .يشاوحلا يف حرشلل اهانرتحا ىلا تاملكلل رمحألا نوللا .

 .اهيلع فراعتملا ميقرتلا تامالع عضو عم ةثيدحلا ءالمإلا دعاوق قفو صنلا ةباتك ل

 .ةبعصلا تاملكلا نم لكشي وأ سبتلي ام ليكشت

 هناحبس هللا لأسن امك ىرحألا انعيراشم لامكإل ةصاخو «ةلهأو همولعو نيدلا ةمدخل انقفوي نأ لأسن هللاو

 هلعجي نأو ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو «هدنع الوبقم ,ميركلا ههجول اصلاح اذه انلمع لعجي نأ ىلاعتو

 ضار وهو هاقلن يح هب انناعإو انّمالسإ انناوحإو انتايرذو انيلهأ ىلعو انيلع ظفحي نأو ءانتانسح نازيم يف

 .نيمهحارلا محرأ هنإ «تاملسملاو نيملسملاو انخياشمو انتايرذو انيدلاو محريو انمحري نأ و ءانع



 ل ل ا EOE ةملكلا
 أدتبم

 اًعابتاو «دمحلاب ةيمستلا دعب ىتأ ثيح ميظعلا نآرقلاب ًءادتقا دمحلاب ةيمستلا دعب ئدتبي نأ يغبني ناك :ةملكلا

 كلذ كرت هّنكل «"مذخأ وهف هللا دمحب هيف أدبي مل لاب يذ رمأ لك" نوا ىلع دلا كيد ةليعو « كلسلاب

 نح فلسلا بتك ةبترم يف سيل لئاسملا ىلع هلامتشا ثيح نم ال .هفلأ هنإ ثيح نم هباتك نأ ليبختب هِسفن رسكل

 نأب عفدنيف «ثيدحلا لاثتما رت سفنلا رسكل زوجي فيك هنأ مّموت ىقبي نکل «مهننس ىلع ادو ؛مهتقيرط يس
 ءادتقاو «يناثلا كرت لوألا كرت نم مري الو ءال وأ ةباتكلا هعم ناك ءاوس «دمحلاب نايتإلا ثيدحلا يف هب رومأملا

a oلعمل لأ هلا "لا نا نذل نع  ROSA aNهما ةيعسلا نكي  

 هذهو ءامحب قلعتي امو ءانبلاو بارعإلا ثيح نم مالكلاو ةملكلا لاوحأ نع ثحبي يوحنلا ناك امل مث .دمحلا

 مالكلاو ةملكلا نوكيف «ملعلا كلذ عوضوم وهف ةيتاذلا هضراوع نع ملع يف ثحبي امو ءاه ةيتاذ ضراوع لاوحألا

 كلذ ةفرعمم ةقوبسم ءيشلا لاوحأ ةفرعم نأل ؛مالكلا ركذب اننأكو ةملكلا ركذب الَوَأ خيشلا أدب .ملعلا اذه عوضوم

 ةفرعم ىلع ةفوقوم بكرملا ةفرعمو «بكرم مالكلاو «مالكلا ءزج اهنأل ؛مالكلا ىلع ةملكلا مّدق امنإو «ءيشلا
 r] :اصخلم قيقحتلا ةياغ] .عبطلا عضولا قفاويل ًاعضو مدقف «فوقوملا ىلع ًاعبط مدقم هيلع فوقوملاو «درفملا

 لغ قاط سج عسا فانا نودب ملكلا نأل ؛ةيدرفلا نود ةيعونلا ةدحولل ءاتلاو ءسنجلل ماللا نوكي نأ نكمي

 سندجلا مال تلحد مث ةيوحنلا ةملكلا وهو نّيعملا عونلا ةدحو تدافأ ءاتلا تلخد اذإف ءاهريغو ةيوحنلا ةملكلا

 دهعلل ماللا نوكي نأ نكمُيو «ةدحولا ءاتو سنجلا مال نيب ةافانم الف «ةيوحنلا ةملكلا ةيهام سفن ىلإ ةراشإلل

 هحالطصاب ملكتي ملكتم لكو «يوحن ملكتملا نأ ةنيرقب ةاحنلا نسلأ ىلع ةيراحلا ةملكلا دوهعملاو «يحراخلا

 ةلاهجج بجوت الو «ْيهذلا دهعلل ماللا نوكي نأ نكمُيو «نئارقلاب بطاخملاو ملكتملا نيب ةمولعم ةملكلا نوكتف

 ءاتلا نأل ؛قارغتسالل ماللا نوكي نأ نكميو باقم رابتعاب عماسلا دنع ةيوحنلا ةملكلا نّيعت لوصحل دودحما

 «سنجلل ماللا :لاقي نأ نكميو «خإ عضو ظفل ةملكلا دارفأ نم درف لك فيرعت يأ «ةيدرفلا وأ ةيعونلا ةدحولل

 ٤[ :قيقحتلا ةياغ] .ةدحولا نعم ءاتلا يف قبي ملف ,خلإ عضو ظفلل اما حالطصالا يف راص ءاتلا عم ةملكلاو

 سنج وه لب «ءاتلا يذل ًاعمج عونلا اذه نم ءاتلا نم درحملا سيلو «رمتو ةرمت لثم ملكلا درفم ةملكلا نأ ملعا

 :ىلاعت هلوقك «هتفص ريكذت نم هيف درفملا ماكحأ نايرح ليلدب «ءاملاو لسعلاك ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي نأ هقحن

 «هدحاو ىلإ در الب ميلك ىلع هريغصتبو ءةبيطلا :لاقي نأ بحول ًاعمج ناك ولف (٠٠:رطاف) بيلا ملكلا دَعْضَي هلو

 = فاضملا فذح ىلع لومحم ةيآلاو «عمج :ليقو «ةلقلا غيص ريغ ىلع هنوك عم "رشع دحأ" وحنل اًرييمت هعوقوبو



 هنأ ىلإ بهذ نم دنع عونمم "رشع دحأ" وحنل ازييمت هعوقوو «ميلك ىلع هريغصتب لوقلاو «ملكلا ضعب ريدقتب =
 قوف ام ىلع الإ لمعتست مل ملكلا ّنكل «ةملك :رشع دحأ زييمت يفو ةَمْيلُك :ريغصتلا يف هدنع لاقي لب «عمج
 قاقتشا وهو «سفنلا يف امهريثأتل حرجلا وهو «ملكلا نم مالكلاو ةملكلا قاقتشا نإ :ليق .رمت :وحن فالخب نينثالا

 :هرعش يف هده ىلع نينمؤملا ٌريمأ هبرّبع امك ديعب
 ُناَسْلِلا َحَرَج ام ماتلي الو ايلا اهل نانّسلا ْتاَحاَرَح

 (۱۱۹:دوه) كبَر ةّمِلَك ْتَّمَتَوط :ىلاعت لاقو عاش ملك :لاقي «لمجلاو ةديضقلا ىلع ارا ةملكلا قلطت دقو

 [؟١/١١ :يضر]

 بيرق نح "ظفل" :هلوق [(0 :قيقحتلا ةياغ).ادعاصف فرح نم جراحملا ىلع دمتعي توص :ظفللا] :ظفل
 و ةيبارعإلا ةكرحلا نعو «دقعلاو ءبصنلاو «ةراشإلاو ءطخلا : يأ عبرألا ٌلاوّدلا نع هب زرتحا «ةملكلل

 5577 :حالطصالا ينو ءاهتيمر نإ "ةاونلا تظفلو «ةرمتلا تلكأ" :لاقي «يمرلا :ةغللا يف ظفللا مث .ةيونعملا

 دف نموت لاك ردوا ناك اد تح کک را ناك ا اعر ورا ناك یھ اک را ناك اليلق ةاسنالا
 :لثم ةكئالملا هب ظفلتي ام نأ مّهفي ظفللا فيرعت يف "ناسنإلا" ظفل

 ٍنَسَحو نيسَحو ىلعل نبل نِم اره نجلا يف نإ

 :لثم نجلا وأ
o E 3را  

 رق رح ربق برق سيلو رفق ٍناكّمب برح رق
 لاو ُكَلَمْلا هب ظفلتي امف ءاقلطم ال انيلإ ةبسنلاب أظفل نوكي ام ُفيرعت هنأب بيجأو ظفللا ام لاقي ال ىلاعت هللا تاملك وأ

 نأ بحوف «ةبجاو ربخلاو أدتبملا نيب ةقباطملا :لاقي الو .دحلا نع كلذ لاثمأ جورخ يف ريض الف ءدودحما يف لخملاب سيل

 [۷ :قيقحتلا ةياغإ .قتشم ريغ ظفللاو اقتشم ربخلا ناك اذإ امهنيب بجو اإ ةقباطملا :ل لوقت انأل ةظفأ لوفي

 ىعملا لعجي هنّيعتب عضاولا أكف ءزيح يف ءيشلا ٌلعج ةغللا يف :ليقو «نييعتلا :ةغللا يف عضولا :ئنغمل عضو
 ؛يناثلا ءيشلا هنم مهف «لوألا ءيشلا سحأ وأ قلطُأ نيم ثيحب ءيشب ءيش صيصخت :حالطصالا يفو .ظفلل اًريح

 دعب هركذو ءيشلاب دّصقُي ام :حالطصالا يقو ءدصقلا :ةغللا يف "نعمل ا"و .ًالّوأ نعملل ظفللا نييعت :ليقو
 عضو امي قّلعتي مل ذإ ؛حأ حأ :لثم عبطلاب ةلادلا ظافلألاو تالمهملا هب جرخف «هنع هديرجت ىلع ٍئبم عضولا
 ."ىعلل" :هلوقب تحرخف نيعملا ءازإب ال بيكرتلا ضرغل ةعوضوملا ءاحملا فورح تيقبو تاما ميمو
 [۷ :قيقحتلا ةياغ] .ظْفَل :هلوق ةفص ةيلعفلا ةلمحلاو «ماللاب هب لوعفم رورجملو راجلا :ىنعم



 ةملكلا ماسقأ ۷ ةملكلا

 عملا نع وأ "عضو" يف نكتسملا ريمضلا نع لاح بصنلابو «ظفلل ةفص عفرلابو «ئعملل ةفص رجلاب] :درفم
 هانعم ءزج ىلع هظفل ءزج لدي الا اه :حالطصالا فو «درفلا :ةغللا يف :درفملا [اًطخ ظفللا هدعاسي مل نإو

 هب ىتأ ثيح دارفإلا ىلع عضولا مّدقت ىلع ةيبنت ادرفم رخآلاو ةيلعف ةلمج نيفصولا دحأ داريإ يفو «عضولاب

 .اقلطم تابكرملا هب جرحو «درفملا ةغيصب ىتأ هنإف «دارفإلا فالخب يضاملا ةغيصب

 عمجلا فرحب عمحجلاو «عمحلل واولا :ليق نإ [...مسا ىلع ةقداص وأ ؛...مسا ىلإ ةرصحنمو ةمسقنم] :يهو

 :نيعون ىلع ميسقتلا :ليق .اهنم دحاو لك ال ةثالثلا هذه َعومحم ةملكلا نوكت نأ بجيف «عمجلا ظفلب عمجلاك
 :امهيناثو «عامتجالل هيف واولاو ءءامو لسعو لح نيبجنكسلا :لوقت امك هئازحأ ىلإ لكلا ميسقت امهدحأ

 يدارفإلا عملا قلطمل هيف واولاو «كلذ ريغو 0 سرفو ناسنإ ناويحلا :لوقت امك هتايئزح ىلإ يلكلا ميسقت

 e ل ذ ‹ليبقلا اذه نم هيف نحن يذلا ميسقتلاو «درف لك يف تباثلا

 يف عياشلا نأ عم ةفطاعلا واولا كفي فنصملا راتحا امنإ :تفرَحو «لعفو .ءمسا [94 :قيقحتلا ةياغ] .ةثالثلا

 نوك مدعو ةئالثلا ماسقألا ققحت ىلع اهيبنت ؛اهيف ولخلا عنم وأ يقيقحلا لاصفنالا ىلع لادلا " وأ" ةملك تاميسقتلا

 (قازرلا دبع يولوم).ققحتلا ىلع ال يلقعلا لامتحالا ىلع لدي "وأ" ظفلو ؛يلقعلا لامتحالا دّرجمب ميسقتلا
 ءءافلا رسكب لعف نزو ىلع ومس مهدنع هلصأف «ماللا لتعم "ومِسلا" نم قتشم نييرصبلا دنع مسالا :مسا

 ءواولا تفذحف «واولا رسكب ."مّسولا" نم ا دنعو فا هنزوف «هنع ةزمهلا تضّوعو ماللا تفذحف

 يوغللا لعفلا هنّكضتل كلذب لعفلا َيِمُّس «نّمضتلا وهو عفلتلا نم ذوحأم لعفلا :لعفو .هنع ةزمهلا تضوعو
 :لولقلا ناب لاذلا هيمو وصلا وهو

 .لعفلاو مسالا فرط يف نوكي هنأل ؛هب يمس «هفرط يأ «يداولا فرح نم ذوخأم فرحلا :فرحو

 ليلد اذه حلا .....اهنأل [اهرصحو اهماسقنا ليلعت يف عرش ةئالثلا عاونألا يف اهَرّصَّحو ةملكلا مّسق اًمل] :اهنأل

 يف ىّمسي «دحلا يف ةرصحنم تابثإلاو يفنلا نيب رئادلا ليلدلا اذه لثمو «ةيلقن ةيحالطصا هتامدقمو «يلقع

 اّمِإ ٌدرفلاو «درف وأ جوز اّمِإ ددعلا :لاقي امك نيلصفنم نيتيطرش نم ابكر م اينارتقا ًاسايق قطنملا لهأ حالطصا

 تبثف «بکر م ريغ وأ بكرم «درف وأ جوز اّمِإ ددعلا : جنيف ءاهنم بكرم ريغ وأ «درف وأ جوز نم بكرم

 .هانعم. ملعلا هب ملعلا نم مزلي ثيحب هنوك ظفللا ةلالد :لدت 0

 .ىلإو نم ك اهسفن يف نعم ىلع لدت ال يلا ةملكلا يعأ :فرحلا



 مالكلا فيرعت ۸ مالكلا

 .اهنم دحاو لك دح كلذب مِلُع دقو ‹«لعفلا :لوألاو مسالا 0 هل وأ ةثالغلا ةنمزألا
 روكذملا رصحلا ليل

 E EE O A ۾ . ... . كلذ ىثأني الو ءدانسإلاب نيدملك نمضق ام :مالكلا

 لصحي ال تل دل
 يعم تباث -ثنؤم ةنمزألاو ءركذم ةثالثلا نإ- امهنيب قباطتلاو ءاه ةفص ةثالثلا (بيكرت) :ةثالثلا ةنمزألا

 م: :رونلا) كاوُرَهظَي ل َنيِذَلا ٍلفطلا وأ :ىلاعت هلوق هجو نم هريظنو «يونعملاو يظفللا قباطتلا ةلزنم لزن اذو
 .ةثالثلا ةنمزألا دحأب ةنرتقم ريغ اهسفن يف نعم ىلع ةلادلا ةملكلا يأ :ئباثلا [۲ :بيكرتلا لح] .اهنع لدب وأ

 ابيغرت روكذملا ليلدلا حدمل ةضرتعملا ةلمجلاو «ةّيضارتعا نوكي نأ نكمُي "ملع دقو" :هلوق يف واولا :ملع دقو

 مهفي نأ ىلوألا :بتارم ةثالث ىلع سانلا عئابط نأل ؛هيبنتلا ىلإ جاتحي لب «ةراشإلاب يفتكي ال نّمِل اهيبنت وأ بلاطلل
 جاتحي لب «هيبنتلاو ةراشإلا درحم هانعم مهفيال نأ ةيناثلاو «حيرصتلاو هيبنتلا ىلإ جاتحيال ثيحب ةزاشإلا درج مالكلا

 هدعب حرص مث "ملع دقو" هلوقب هّبن مث ليلدلا نمض يف ًالّوأ دودحلا ىلإ راشأ ثيح فنصملا رد هللو «هيبنتلا ىلإ

 .ملع دقو نّيبت دق يأ فردا لع طاع نوكي نأ نکمٔیو ءاذك فرحلاو ءاذك لعفلاو ءاذك مسالا :هلوقب

 تايتاذ هيف ركذُي ام :دحلا :ليق نإ [(يولع).اًيظفل وأ اًيمسر وأ اًيقيقح ناك ءاوس «هريغ نع ءيشلا رّيمب ام] :َدَح
 نوكيال يمدعلا ديقلاو (نارتقالا مدعو «ةلالدلا مدع وهو) ّىمدع ٍدِْيَقِب هيوحخأ نع مسالاو فرحلا زايتماو «دودحما

 دارفأل عماجلا لوقلا دارملا لب ,يقيقحلا دحلا انهه دحلاب دارملا سيل :ليق ؟اًدح ىمسي فيكف «ةيهاملل اًموقم الصف

 .متركذ ام هّجوتي الف ءامهنم وأ تايضرعلا وأ تايتاذلا نم ناك ءاوس «ءيشلل فرعملا ءاهريغل عناملا «دودحما

 «يلصألا دانسإلا نّمضت ام ةلمحلا نأ مالكلاو ةلمحلا نيب قرفلا [اًريثك وأ ًاليلق هب ملكتي ام :ةغللا يف] :مالكلا

 ا مالك لك «هتاذل ادوصقم ناكو 2 دانسإلا نّمضت ام مالكلاو ءال وأ اهتاذل دورس تاک او

 ۰ .نمضت ظفل وأ نمضت يذلا ظفللا يأ «ةفوصوم وأ ةلوصوم :ام (طسوتم).سكعنت الو
 سيلو ناتملك "رادلا يفو ءِديز ٌمالغ" :كلوق نأل ؛هريغو ا 'نيتملك نمت ام"و :نيتملك نمضت

 .بطاخملا ةدافإل رخآلا ىلإ نيئزجلا دحأ ةبسن دانسإلاب ينعنو «مالکب سيلام ج رحيل "دانسإلاب" :هلوقو ءامالك

 لعفلا نم بكرملا ضعبو «هيلإ فاضملاو فاضملاك نيمسا نم بكر امع هب زرتحا :دانسإلاب (بجاح نبا)

 :ثاللا ملكلا نيب O ا ا يل «كبرض :وحن مسالاو

 أ "مكاق ديز"لك ةقيقح ىرخأ نم رثكأ وأ ةملكب ءلصألا يف وأ لاحلا يف بكري نأ هب دارملا :دانسإلاب

 ل يئانثلا بيكر تلا [نيعونلا يف هراصحنا نايبو مالكلا ميسقت اذه] :كلذ ىتأتي الو ."برضا"ك امكح

 «فرحلا عم لعفلاو «فرحلا عم مسالاو «لعفلا عم مسالاو «نافرحلاو «نالعفلاو «نامسالا :ماسقأ ةتس ىلإ يقتري

 ١١[ :قيقحتلا ةياغ] .امهريغ يف دانسإلا نايرح مّدعل اهنم نينثا يف الإ ىتأتي ال مالكلاو



 هصاوخو مسالا فيرعت مسالا

 دنس 0 هيلإ دنسم 6
 :مسال : ا

 لوُخُد :هّصاوخ نمو .ةثالثلا ٍةنمزألا دحأب ٍنرتقُم ريغ هسفن يف نعم ىلع لد ام
 ةيضيعبت اح

 ريغ يف ىنعمل فرحلا عضوو «هيلإ َدنسُي الو دنسْيل لعفلا عضوو «هيلإ َدنسُيو دنسيل مسالا عضو نأل :نيمسا

 ٣[ :بيكر تلا لح] .ظفل يأ ةفوصوم وأ «يذلا ظفللا يأ ةلوصوم :ام (بحاح نبا).هريغ هيلإ كنسي الو دنسيل ال
 لاعفا ب دوش لس من او نرتقم ر غ ہن دنا نرتقم کار" تاسو ہور" : وحن لاعفا اا هب ووش تس حراج ما فيبر تت :لاؤس :لد

 یب دشا نس (نرتقم) کیو لوا حشو بسك کتیا 'نںڑتقم ريغ "ب دام :باوج ؟رنا نر تقم ري کاکو ی و رل

 حض و بو دنا کیو لوا حشو بر ول لاعفاو ریش (نرتقم) کیو رن ينا وب چ رکا ئتسیت كيوم لوا حو بسمك لایا اعا
 لب ووش ےس ةنفإي عزا دعا لآرد کاپ ديآ سس تسار مت عرراضم لح فير ت نيا: لاوس ۔ورادن كساب لآ ندوب کیوان يلاغ

 (قازرلا ربع 2 رش ) .تسا و وججوم مم نان 56 كاينود و رد:بارچ .رئا كامزود كارد

 "نرتقم ريغ" :هلوقو «فرحلا جرخي "هسفن يف" :هلوقو .اهلك ملكلا لمشي "نعم ىلع لد ام" :هلوق :ىنعم ىلع
 (بجاح نبا).لعفلا جرخي

 عفرلابو «" لد ام" نم ئثتسم وأ ؛نيعم لوعفم وهو «هنع لاح بصنلابو «نيعمل ةفص رحاب اًعم :ِنِرَعقُم ريغ

 (بيكر تلا لح).فاضم وهو يفوذحم أدتبم ٌربخ وأ «مسالا نع ربخ دعب 0
 ءيشلا ةصاحخ :ليقو ارم الرق طق ةدصاوا مرقم دارفأ ىلع ا ةيلك يهو :ةصاخ رسكم عمج :هصاوخ

 بتاكلاك ٍةلماش ريغ وأ «ناسنإلل ةّوقلاب بتاكلاك دارفألا عيمجل ةلماش اّمِإ «هريغ يف دحوُي الو هيف دحوُي ام

 98/١([ :يضر).ةسكعنم ريغ ةدرطم ةصاخلاو ٌسكعنم درطم ا نأ الاول نو قرقلاو] ف لف

 فيرعتلا ةادأ هدنع نأ نم هيوبيس بهذم كس فنصملا دنع راتخملا نأ ىلإ ٌةراشإ ماللا هرايتحا يف :ماللا لوخُد

 يه :دّربملا دنعو ءلهك لا يه :ليلخلا دنعو «نكاسلاب ءادتبالا رذعتل لصولا ةزمه اهيلع تدْيزو ءاهدحو ماللا

 ةلوصوملا ال ةيفرحلا فيرعتلا مال يأ :ماللا .ماهفتسالا ةزمه نيبو 28 قرفلل ماللا تديز «طقف ةحوتفم ةرمه

 رجلا فرح رثأ هنوكل :رجلاو [ ۳۹/۱ :يضر] .مسالا ةروص يف لعف ىلع الإ لحدت ال اهنإف ؛براضلا :وحن
 ١8[ :قيقحتلا ةياغ] .رثألا نع رّثوملا فلخت مزلي الإو ءرحلا اذكف ءمسالاب ّصتخي وهو



 همكحو برعملا فيرعت اك مسالا

 دلا بكرملا پرعمل «ينبمو برعم وهو .هيلإ دانسإلاو ,ةفاضإلاو ,نيونتلاو
Eبارعإلا يف  

 دقت وأ طفل لماوعلا يفالتخاب هرخآ َفلَتخَي نأ :همكحو «لصألا ّيِنبَم هبشي ل
 لوعفملا نعم. ناردصم

 ردصم لصألا يف نيونتلا [اًضيأ لعفلا يف ءيجي لب «مسالاب ناّصتخم ريغ امهإف «يلاغلاو منرتلا ريغ] :نيوعتلاو

 :ماسقأ ةسمخح يهو «هضورعو هنود اًراعشإ اهونتل نونلا ينعأ «ءيشلا نوني هب ام يمسف اًنون هتلحخدأ يأ ةو

 يهو «فرصنملا ريغو فرصنملا نيب قرفلل ةعوضوم يهو «ةملكلا ةنكمأ ىلع لدي ام وهو ؛نكمتلا :لّوأل
 «يصك مسالا ةّصاخ يهو «ةركنلاو ةفرعملا نيب ةقرافلا وهو «ريكنتلا :يناثلاو «ديز ينءاج :وحن مسالا ةصاخ

 نون لباقي ام وهو «ةلباقملا :عبارلاو "ٍقئموي"ك هيلإ فاضملا نع اًضوع مسالا قحل ام وهو «ضوعلا :ثلاثلاو

 وحن ءاشنإلا نيسحتل يرابملاو تايبألا رخاوأ نحل ام وهو «مرتلا :سماخلاو ,"تاملسم"ك ملاسلا ركذملا عمجلا

 اعا دف تطأ نإ لوقو E وللا يلقأ

 .لعفلا يف اًضيأ ءيجي او
 يف ام وأ نيونتلا ةبقاعم مزلتسم هنأل ؛مسالاب رجلا فرح ريدقتب ا هوك ی رق :ةفاضالاو

 ١5[ :قيقحتلا ةياغ] .هبقاعي ام اذكف مسالاب صتخم وهو «عمحجلاو ةينثتلا نون نم همكح

 لعج ولف «طقف اًدنسم اًدبأ نوكي نأل عِضُو لعفلا نأل ؛مسالاب صتحا «هيلإ ادنسم هنوك يأ :هيلإ دانسإلاو

 ١5[ :قيقحتلا ةياغ] .هعضو فالح مزلي هيلإ ادنسم
 «ةيدعتلل ةزمه اف ءاهرهظأ اذإ هتجح نع لحرلا برعأ :لاقي ءراهظإلا وهو «بارعإلا نم ذوخأم برعملا :برعم

 .ةفاضإلاو «ةيلوعفملاو «ةيلعافلا يهو «بارعإلل ةيضتقملا يناعملا راهظإ لحم يأ فرظ برعملاو

 .رّيغتلا مدعو رارقلا هنم دوصقملا «ءانبلا نم ذوحأم :ينبمو
 .قلطملا ال ءامسألا نم برعملا :دوهعملاو ,دهعلل ماللاو فلألا :برعملاف

 یاب ءفلأ :وحنو تاوصألاك بّكرمب سيل ام هب جرخو «بکر م لک لمشي سنحلاك "بکر لا" :هلوق :بكرملا
 لعفلاو .فرظلا وهو «لصألا ينم بسا ام هنع جرح لصفلاك "لصألا يبم هبشي مل يذلا" :هلوقو ءءات

 ٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .اًضيأ ةلمجلا :ليقو ءروهشملا وهو «ماللا ريغب رمألاو «يضاملا

 رمألاو «لماوع ةثالث فالتحاب الإ برعملا ققحتي ال نأ هنم مزليف «ةثالث هلقأو ءعمج لماوعلا :ليق :لماوعلا
 ءسنجلا ىلع لّمحُي دوهعم هّمث نكي ملو «عمجلا ىلع لحد اذإ ماللا نأل ؛سنجلل ماللا نأب بيحأو «هفالخب

 لوعفم وأ ءيفوذحم ردصم فصو وأ «هلعاف ىلإ "فلتخي" ةبسن نع زييمت :اًظفل [؟7 :ةياغ] .ةّيعمجلا نعم لطييف
 ..اًظوفلم اقالتخا هريغآ فلتخي :هريدقت ءفاضملا فوذحم قلطم



 هعاونأو بارعإلا فيرعت اا برعملا

 «ٌبصنو «ٌعْفَر :هعاونأو .هيلع ةروّتعُملا يناعملا ىلع لدل هب هرحخآ َفلتخا ام :بارعإلا
 ةبقاعتملا ةلوادتملا مسالا وأ برعملا ىلإ دوعي

 هب ام :لماعلاو .ةفاضإلا ٌملَع ٌرجلاو قّلوُعفَملا مَع ٌتصنلاو ا جو
 مسالا لماع يأ دهعلل ماللا E افرح وأ ناك ةكرح

 OE ESLA نع أ فرصنملا ةرفملاف .بارعالل “ضتقملا ئبعملا موقتي

 ۰ برعملا عاونأ ريسفتل ءافل يا

 يأ ةروتعملا يناعملاو ءفالتخالل ةيئاغ ةلعو 57/١[ :يضر نم] .ءامسألا يف بارعإلا عضو ةّلعل نايب :لديل

 [؟ ٤ :قيقحتلا ةياغ] .ضعبب اهضعب سبتلال هالول ذإ ؛ةفاضإلاو «ةيلوعفملاو «ةيلعافلا يهو «ةلوادتملا

 فورحلا هذمب 7 رحلاو بصنلاو عفرلاب نوكي امك بارعإلا نأ عم ءايلاو َّواولاو فلألا ركذُي مل امنإ :عفر
 اًعفر عفرلا يّمُس امنإو ءاعيمج فورحلاو تاكرحلا ىلع عقي لب فنصملا دنع رحلاو بصنلاو عفرلا نأل ؛اًضيأ

 امنإو «مالكلا يف ةدمع وه امل اّمَلَع هنوكل هتاوحأ نيب نم هتبترم ةعفرل وأ هب ظفلتلا دنع ىلفُسلا ةفشلا لكل

TSمالكلا يف اهميقي يأ ةلضفلا بصني هنأل وأ  

 ىلفسلا ةفشلا نأل وأ مسالا ىلإ لعفلا ّرجَي هلماع ن ادع رجلا يمس امتإو «مالكلا هيلإ جاتحي نأ ريغ نم

 ٤>] ا ةياغ] .هب ظفلتلا دنع لفسألا ىلإ رجني

 نأل ؛ةقباطم امج قحلأ امو لوعفملاو لعافلا لمشيل "لوعفملاو لعافلا" نود "ةيلوعفملاو ةيلعافلا" :لاق امنإ :ةيلعافلا

 نوكيف «ثنؤملا فوصوملا ةقباطمل ام ءيج ثينأتلل ءاتلاو «تاقحلم امم نأب ناذيإلل اممب َءيج ةبسنلل امهيف َءايلا

 [؟ 5 :قيقحتلا ةياغ] .الثم لوعفملا ىلإ ةبوسنملا ةلصخلا ملع بصنلاو «لعافلا ىلإ ةبوسنملا ةلصخلا ملع عفرلاف :نيعملا

 ةيلعافلا وهو «بارعإلل يضتقملا ئعملا لصحي هببسب ءيش مسالا لماع يأ [اًيونعم وأ ناك اًيظفل] :لماعلاو

 ءاديز تبرض يف ”تبرض"كو «ٍديز ةيلعاف هب لصحي هنإف ءديز َبرَض يف "برض"ك ةفاضإلاو ةيلوعفملاو

 [؟5 :قيقحتلا ةياغ] .ديز يف ةفاضإلا هب لصحي هنإف ؛"ديزب تررم" يف ءابلاكو ءٍديز ةيلوعفم هب لصحي هّنإف

 .ةناعتسالل وأ ةيببسلل ءابلا :هب

 رخاوألا ىلع أرطي اًرمأ بارعإلا ناك امل [لحرب تررمو الحر تيأرو «لحر نءاج :وحن] :فرصنملا درفملاف

 ءامسألا ميسقت ىلإ جيتحا ءكلذك رحلاو بصنلاو ةدّدعتم رومأب عفرلا ناكو رجو بصنو عفر :هعاونأو ؛مّدقت ام ىلع

 عمجلاو فرصنملا درفملاف ءكلذ يف اهعقاوم رابتعاب تمّسقف «رحلاو بصنلاو عفرلا نم دحاو لك هقحتسي ام فرعي
 «عمح الو ةينثتب سيل ام :درفملاب دارأو رجلا يف ةرسكلاو ءبصنلا يف ةحتفلاو «عفرلا يف ةّمضلاب فرصنملا رسكلا

 ا ينأيس ام ىلع فرصنملا ريغ ادع ام :فرصنملاب دارأو «ححصم عمج سيل ام :رسكملا عمجلاب دارأو



 برعملا عاونأ بارعإ 10 برعم

 ملاسلا ثنؤملا عج .اًرج ةرسكلاو اًبصن ةحتفلاو اًعفر ةمضلاب فرصنملا ٌرَسكملا عمجلاو
 ءاتلاو فلألاب يذلا ماسلا ا

 كونهو كومحو «كوحأو ,كوبأ .ةحتفلاو ةّمضلاب فا رح و ا
 افت سادس حواف ` فز

 ا تر ل تازو ل یف ر وکلا او
 "حيباصم"ك فرصنملا ريغلا رسكملا عمجلا نع ٌزارتحا هيفو :فرصنملا

 فالخب «ةيئانب وأ ةيبارعإ افوك طرتشي ال «ةكرحلا سفن ىلع ةعقاو ءاتلاب ةرسكلاو ةحتفلاو ةمضلا مث :ةمضلاب

 مزلي الف ةّيريدقت وأ ةّيظفل نوكي نأ نم ّمعأ ةرسكلاو ةحتفلاو ةمضلاب دارملاو «ءانبلا باقلأ إف ءاتلا نع ةدرحما
 [۲۷ :قيقحتلا ةياغ] "هادع ام يف يظفللاو" :هلوق يف راركتلا

 هيف لماعلاو «نيعوفرم يأ لاحلا ىلع هباصتناو «عوفرم يأ ٌمفر لعافلا :مهوقك «لوعفملا ئيعمي ٌردصم :اعفر
 ىعملا نوكي نأ زوجيو «عم نعم "ةّمضلاب" هلوق يف ءابلاو «هيف نكتسملا ريمضلا لاحلا وذو «رورحجاو راجلا
 د وي امهوك لاح يف ةنيعملا ةكرحلا هذه عم امه :مالكلا نيعمو ةا لاس

 ءاًسايق كي فنصملا دنع زوجا نيفلتخم نيلماع ىلع فطعلا باب نم اذهو .هلاثمأو "اًبصن ةحتفلاو" هلوق اذكو

 58/١[ :يضر].ءيجي ام ىلع "ًورمع ةرجحلاو ءاّديز رادلا يف نإ" :وحن

 .ءايلاو واولاب يذلا ركذملا عمج نع زارتحا :ثنؤملا عمه

 .ثالثلا تاكرحلاب هبارعإ نإف «ءارمح عمج "رمح"ك رّسكملا ثنؤملا عمج نع ٌرارتحا [ثنؤملا عمج ةفص] :ملاسلا
 ؛هيف ةرسكلا ىلع ةحتفلا تلمح امنإو «تاملسمب تررمو «تاملسم تيأرو «تاملسم ئتءاج :وحن :ةمضلاب

 يف لمحف «(ٌرجلا ةلاح) ةرسكلا ىلع (بصنلا ةلاح) ةحتفلا هيف تلمح دقو ماسلا ركذملا عمجللا عرف هنأل

 .رجلل عبات بصنلاف ءاّرجو اًبصن :ةرسكلاو [۲۷ :قيقحتلا ةياغ].لصألا ىلع عرفلا ةّيزم مّرلي المل اًضيأ عرفلا
 .دحاسمو دمحأ :وحن ءاًرسكم وأ اعومجم وأ ناك اًدرفم :فرصنملا ريغ

 فرْعَتَس امك نيتيعرفلا رابتعاب لعفلا هبشل هرج كرت اّمل هنأل ؛هيف ةحتفلا ىلع ةرسكلا تلمح امنإو :ةحتفلاو
 [۲۸ :قيقحتلا ةياغ] .ةروصلا يف امهنيب ةلكاشملا ناكمل بصنلا ىلع رجلا لمح

 كومَحو ؛كوخأو كوبأ :لاقف «فورحلاب برعُي ام نايب يف عرش ةكر لاب برعُي ام نايب نع غرف اّمل مث :كوبأ

 قوبأ" :اهلصأو «ناونَمو ءناوّمَحو «ناوحأو «ناوبأ :اهتينثت هيلع لد واولاب تاصوقنم ةعبرألا هذهو .كونهو

 [۲۸ :قيقحتلا ةياغ] .نيعلاو ءافلا حتفب "لعف" نزو ىلع "وتهو «وَمَحو ءٌوحأو

 ءيشلا :نهلا :كونهو .اهيلإ الإ فاضي الف ءاهجوز بناج نم ةأرملا بيرق محلا نأل ؛فاكلا رسكب :كومهحو
 [9:ةيئايض دئاوف] .ةحيبقلا لاعفألاو «ةميمذلا تافصلاو «ةروعلاك هركذ نجهتسي يذلا هركتسملا



 برعملا عاونأ بارعإ ۴۳ برعملا

 اًفاضُم الكو ,ىتملا .ءابلاو فلألاو واولا را ءاي ريغ ىلإ ةفاضم لام وذو «كوفو
 دتبم ةدححوم ةربكم “يلام بحاص

 نورشعو «ولوأو ا رعاللا نع عمج .ءايلاو ٍفلألاب ناتتثاو نانثاو «رمضم ىلإ
 را ”هظلا ال

 هيلع لد نالا نركسو اقا حتفب "لعف" نزو ىلع "رف 527 ياه همالو 5 فوحأ اذه 1

 ءاّميم واولا تلدبأ ةفاضإلا نع عطق اذإف ءذوذشلا ليبس ىلع ءاملا تفذخف «باوثأو بوثك "نوف" ةةعمخ

 ىلع " ٌوَوُذ" :هلصأو «نيواولاب نورقم فيفل :لام وذو [۲۸ :قيقحتلا ةياغ].كوف :ليق فيضأ اذإو «مف :ليقو
 سانحألا ءامسأ ىلإ الإ فاضي ال هنأل ؛فاكلا نود رهاظلا ىلإ "وذ" فاضأ امْنإو «نيعلاو ءافلا حتفب "لعف" نزو

 ته بارا لعق لر هلأل فرعا كوبا ف اج هنأ كغ يحلاب 5 ةفاضم ۸ نفل ةياغإ .ةرهاللا

 مدقتلا ىلع لومحم ةرابعلاو "واولاب" :هلوق ريمض نم لاح وأ «مالكلا موهفم نم ًالاح نوكيف «نيعملا ثيح
 [۲۸ :قيقحتلا ةياغ] .يونعملا لماعلا ىلع مّدقتَي ال لاحلاف اّلِإو «ريخأتلاو

 هبصنو فلألاب هعفرو «نيفرحلاب برعي ام نايب يف عرش «ةثالثلا فورحلاب برعي ام نايب نم غرف امل :ىتغمل

 ؛هركذي ملو «ىتشملاب ناقحلُم امهفإف ءاتلك اذكو :الكو [۲۹ :قيقحتلا ةياغ].خلإ نما :لاقف «ءايلاب هرحو
 ىلإ افاضم ناك اذإ اًمع ٌرارتحا هيفو ؛"الك" نم لاح :اًفاَضُم .هركذ نع نعي لصألا ُدْكِذَف ءالك عرف هنوكل

 .نيلجرلا الكب تررمو «نيلجرلا الك تيأرو «نيلجرلا الك نءاج :وحن ءاصعلا مكح ذئيح همكح نإف ؛رهظم

 ظفل يف هلوحد حصيال هنأل ؛مهو وهو «عضوملا اذه يف نينثا ركذ نويوحنلا لمهأو :نانثاو [۲۹ :قيقحتلا ةياغإ]
 ؛كلذك نانثا سيلو «نونو ءءايوأ «فلأ هرخآب قجل اًدرفم ناك مسا لك :ىتثملا نأل ؛ىّتفمب سيل ذإ ىتشملا

 ناقحلم ناتنثو «ناتنثاو (بحاح نبا) ةلاصإلاب نيدرفمل عوضوم مسا "نانثا" امّنإو ءءيشب سيل ُنثا :كلوق نأل

 ريكذتلا مكح نأ يهو ةتكن هيف نأل ؛نانثا عرف هنأ عم "ناتنثا" ركذ :َناَتَنّْتاو (يلع قوشعم يولوم).هب

 ام ىلع امهيف ثينأتلاو ريكذتلا نأ ىلع هيبنتلل اهيف امهيظفلب حرص اذل ءافلتخم نوكي ددعلا باب يف ثينأتلاو

 .ةدحاولاو دحاولا يف امك ءايشألا عيمج هيلع

 'ولوأ" تدرفأ امنإ[هظفل نع ال وذ عمج] :ولوأو .نونلاو ءايلاو ءنونلاو واولاب عمجلا وه :ملاسلا ركذملا عمج

 ام ىلع ةلالد «نونو واو هب قجلأ مث «هدرفم تبث مسا لك ملاسلا ركذملا عمج نأل ؛ركذلاب اهتاوخأو نورشعو

 ذإ ؛هب سيلو «ةمالسلا عمج عضو عوضوم "ولوأ" نأل ؛كلذك سيل هتاوحأو "نورشعو ولوأو" «نينثالا قوف

 نوثالثلاو نورشعلا داحأ "عبرأ"و "ثالث"و "رشع" سيل ذإ ؛اتاوخأو نورشع اذكو «هدرفم يف "لوأ" تأي مل

 (ةثالث عمجلا لقأ نأل ؛نورشع اهيلع ديزت ةرشع لك عم تارشع ثالثل :ليقل كلذك ناك ول ذإ ؛نوعبرألاو

 87/١[ :يضر].سايقلا فالح ىلع تناك نإو ةلقو ةيلع عمج اههإف ءاهوحنو نولقو نويلع امأو



 فرصنملا ريغ فيرعت ١ برعملا

 لقا وأ ءاقلطم "يبالغو اصغ'اك رذعت اميف ريدقتلا | .ءايلاو واولاب اهتاوخأو
 اًرجورابصن عفر

 .هادع اميف رظفللاو ءاًعفر ًيملسم :وحنو ارجو اعفر "ضاقاك

 بارعإلا
 EEL يهو هامُهَّماقم موقت اهنم ةدحاو وأ ؛عست نم ناتلع هيف ام :فرصنملا ريغ

 برعم مسا

 يريدقتلا بارعإلا مّدق امْنِإ [بارعإلا ريدقت يأ] :ريدقتلا .نوعست ىلإ نوثالث يهو عبسلا هرئاظن يأ :اهئاوخأو
 .هادع ام لك يف يظفللا ميمعتو «هنايبب راصتخالل امور همدقف «ليلق هنأل ؛ ؛يظفللا ىلع

 يف وأ هبارعإ ظفلت رذعت تقو يف نئاك ريدقتلا يأ «ةلوصوم وأ «ةفوصوم وأ «ةّيئيج ةيردصم "ام" :رذعت اميف
 اًفاضم ةكرحلاب برعم لك :يمالغ لثعو ءروصقم مسا لك :اصع لثم دارملا :اًضعك .يذلا برعم يف وأ برعم
 قحتسا ءايلا لبق ام نأل ؛"يمالغ" يفو «فلألا ىلع ةكرحلا رذعتل ؛"اصع" يف بارعإلا رّذعت امنإو ,ملكتملا ءاي ىلإ
 ءاج املف «بكرملا لبق درفملا ذإ ؛لماعلا لوحد ىلع ةقباس ةفاضإلا نأل ؛ءايلا ةقفاومل بارعإلا ءيحب لبق ةرسكلا

 اًظفل ةكرحلاب ٍدئيح برعأ ول ذإ ؛هريدقت بحو هدوجو ياني ام هلحم يف دجوو لماعلا لوخدو بيكرتلاب بارعإلا
 هانبرعأف ءلاَجُم وهو ءرجلا لاح يف نيلئامتمو ءبصنلاو عفرلا لاح يف نيتفلتخم نيتكرحب دحاولا فرحلا كيرحت مزل

 ["؟ :قيقحتلا ةياغإ]. لاوبخألا جو اريدقت ةكرحلاب ٠

 .ةثالثلا لاوحألا يف يأ قلطمو «يمالغ نع لاح وأ ءاقالطا قلطأ يأ «قالطإلا ئيعع میم ٌردصم : :اقلطُم

 .ةرسك اهلبق ءاي هرخآ يف نكمتم مسا لك :ضاق لث. دارملا :ضاقك
 :وحن «ةحتفلا نود ءايلا ىلع ةرسكلاو ةّمضلا لاقثتسال بصنلا ةلاح يف ال «رجلاو عفرلا ةلاح يف او اغفر

 e اًعوفرم نوكي ج :وحنو .ضاقب تررمو ءاّيضاق تيأرو «ضاق ينءاح

 هنأ ىلع اًرورحم نوكي نأ لمتحيو ءيفوذحم ردصم ةفص وأ «يفوذحم !دتبم ربح هنأ ىلع وأ " ِض ضاق'ك"

 [7 :قيقحتلا ةياغإ ."يملسم" :وحنكو :ريدقتلا نوكيو «ضاق ىلع فطع
 .هيف مغدأو ٌءاي واولا بلقف «ةنكاس امهالوأو «نيللا يف امهلئامت عم ءايلاو واولا تعمتجا «يوملسم هلصأ :يملسم

 نوك يف ىناثلاو «لاقثتسالا يف لوألا هيبشتلا نأل ؛"وحنلاو فاكلا" وهو «هيبشتلا ةادأ راركت مزليو :لاقي ال :اعفر

 دقو «واولا هيف عفرلا ةمالع نأل مفر هيف بارعإلا لقا امّنِإو ملكتلا ءاي ىلإ اًفاضم نونلاو واولاب اناس اًعمج ظفللا

 نأل ؛لاقثتسالا مدعل يظفلف هرجو هبصن امأو «ةرورض رّدق اًظفل واولا قبي مل اّملف «ءايلاب عفرلا لاح يف تليبأ

 [7 :قيقحتلا ةياغ] .يملسمب تررمو «يملسم تيأرو «يملسم ينءاج :وحن «ماغدإلا دعب ةيقاب يهو ءءايلا اهتمالع
 فرصنملا :برعملا ليصفت يف ركذ امل :فرصنملا ريغ .لاقثتسالاو رذعتلاك اًريدقت برعملا ادعام يأ :هادع اميف

 .هفيرعتب ىفتكاو فرصنملا ريغ فّرع فرصنملا فرعي هتفرععو «هنم لقأ فرصنملا ريغ ناكو «فرصنملا ريغو



 ةعستلا للعلا نايب 18 فرصنملا ريغ

 بيكرت مث عم مث ا ةفرعمو ثينأتو فصوو لدع

 بيرقت لوقلا اذهو ٍلعف نزوو فلآ اهلبق نم ةدئاز نونلاو

 «ثارمعو «بركيدعمو ا «ميهاربإ و «بتيزو «ةحلطو ءرمحأو مع :لثم
 ةفرعمو ناتدئاز نونو فلأ ةيملعو بيك رت عومجلا ىهتنم عم ملعو ةمجع لعفلا نزوو فصو ملعو لدع

 زاحم ي

 نإف ؛ةيعمجلاو «فيرعتلاو «ةيتفصلا يأ ,يفوكلا يوحنلا يرابنألا ديعس يبأل ناتيبلاو طيسبلا نم وه :خلإ لدع

 لود يركذلا ئيترتلل و بش ي ةيربسلا نع سيل + ةصوصتع اًظافلأ الإ نكت مل عمجلاو «ةفرعملاو .,فصولا

 او «ةدايزلا ديفيف ءدهعلل ماللا نإف ؛رخآلا يف نونلا مث فلألا ةدايز يأ خلإ "نونلاو" :هلوقو «نظ امك يټرلا

 نم "ةدئاز"ف «يونعم هل لعاف فلألا نأ امك يظفل هل لعاف نونلل هريمضو «ةبسنلل لعاف هنأل ؛نونلا نم لاح

 نأ ىلع ةلالد هيفو «فلألا ةدايز ىلع لدي مل هنأ اوُنظ ام عفدناف ءاّنسح مالكلل ةثروملا بذاجتلا ةعنص ليبق

 امك ثينأتلا فلأل امهتكاشم نود -ةيفوكلا لاق امك- ةدايزلا فصول امهريثأت نأ :هلللل فنصملا دنع راتخملا

 نأ بحوي عستلا مهرايتخا يأ "بيرقت لوقلا اذهو" :هلوقو «يفوكلا يرابنألا نبا يتّيب راتحا اذلو «ةيرصبلا لاق

 رومألا نم دحاو لك نأ وأ هللا كاّيح :لاقي نأ "بيرقتلا" :سوماقلا يف «ىلاعت هللا مكاّيح :مهقح يف لاقي

 ا E 7 ةلع عستلا

 ملف «حيباصمو «دجاسمو «ءارحصو «یلبح :وحن لمشيف امكح ولو يأ "ناتنث" :هلوقو «باوصلا ىلإ ةبسن يأ

 ٠١[ :ةياغ].نزولا ميقتسي ال اّلِإو «نيونتلاب :ةفرعمو (تايبألا لح نم).نظ امك اًرصاق نكي

 نع ةدكؤم لاح بصنلابو «نونلا ةفص عفرلاب :ةدئاز .نزولا ةظفاحمل دروأ هنأل ؛ يحارتلل ال فطعلل مث م

 ءلبق" ىلع لخدت الو "يف" نعم نوكي فورظلا يف "نم" نأل ؛يف نعم "نم" :اهلبق نم .ةلمحلا نومضم
 |" :قيقحتلا ةياغ]."نم" الإ رحلا فورح نم "ندلو «ىدلو «دنعو «دعيو

 «ةلعلا ءزج اهنم دحاو لك نأل راج ةلعو اس قرصا رغ ى عورفلا نااار لكل مه يآ :بيرقت

 ۸۷/١[ :يضر] .مكحلا لصحي نيتنثلا عامتجاب ذإ ؛ةمات ةلع ال

 يعونل نيلاثملا ركذ امنإ [ةفرعمو يونعم ثينأت :بنيز يفو «ملعو يظفل ثين ثينأت :ةحلط يف] :تبديزو ةحلطو

 يف هثينأت ربتعي ال اذلو «يقيقحلا ريكذتلا عم ' هج" يف ثينأتلا رابتعا يف هابتشالا ةنظمل هنأشب اًمامتها ثينأتلا

 |[ :قيقحتلا ةياغ] .ةحلط تلاق :لاقي ال ثيح لعفلا ثينأت



 د ١ فرصنملا ريغ

 رعنا رغب يا ميرال كرر

 SEAMED ]1 ]1 ] اا AS موقي امو ,اًلالغأو السالس :لثم

 يف لعفلا هّبشي هنأل ؛نيونتلاو ةرسكلا فرصنملا ريغ يف لحدي ال امنإو ["هيف" وهو فوذحم هربحو ال مسا] :ةرسك

 ؛فرصنملا ريغ اذكو ءردصملا نم هقاقتشا ةهج نم ةيعرفو «لعافلا ىلإ هراقتفا ةهج نم ةيعرف هل لعفلا نأل ؛نيتيعرفلا

 عرف ثينأتلاو ءفوصوملا عرف فصولاو «هنع لودعملا عرف لدعلا نأ فرع امل لصأ عرف ةلع لكف «نيتلع هيف نأل
 نونلاو فلألاو «دارفإلا عرف بيكرتلاو عمجلاو «ةيبرعلا عرف برعلا مالك يف ةمجعلاو «ةركنلا عرف ةفرعملاو «ريكذتلا
 رجلا وهو - مسالاب صتخملا بارعإلا عنمم. هبشلا ربّتعاف «مسالا نزو عرف مسالا يف لعفلا نزوو «ثينأتلا يفلأ عرف

 [77 :قيقحتلا ةياغ] .نيونتلا وهو نكمتلا ةمالع عنمبو «ةفاضإلاو ماللا نم هتهج ىّوقي ام هيف لحندي مل ام
 افرصنم هلعج ال «هيف نيونتلاو ةرسكلا لاخدإب فرصنملا مكح يف فرصنملا ريغ لعج يأ] :هفرص زوو
 نإ :يئاسكلاو وه لاقو ءءارعشلا ةغل هريغو رعشلا يف يأ اًقلطم فرصني ال ام فرص نإ شفحألا :لاق [ةقيقح
 امأو «ةعسلا يف دحأ نم روهشم سيل ذإ امهريغ هركنأو "كنم لعفأ" الإ «موق و ا رف

 فرص نويفوكلا عنمو «ةرورضلا مدعل ةروصقملا فلألا هيف ام فرصني الف «هفرص زاوج يف فالح الف ةرورضلل
 ۹۲/١[ :يضر صخلم] .فاضملاك وه ام نوني الف «هيلإ فاضملاك هرورجب عم "نم" نأل ؛ةرورضلل "نم لعفأ"

 :هلوقكف لوألا امأ «ةيفاق ةياعر وأ رعشلا نزو ةرورضل يأ [تاروذحملا حيبت ةرورضلا نأل] :ةرورضلل

 ايلايل نرص مايألا ىلع تبص اهنأ ول ٌبئاصم ىلع تّبص
 راص يرعشلا ةرورضللو «فرصنم ريغ "بئاصم" نإف 4 يبلا ةيئثرم نم ان ةمطاف ةلوقم نم تيبلا اذه
 :هلوقكف يناثلا امأو «نيونتلا ءاطعإب ارض

 a م هركذ نأ انل نامعن ركذ دعأ

 وعلا ريغ ضر نات نو حتف ول هنإف ؛كلي مظعألا مامإلا حدمل هلل يعفاشلا مامإلا ةلوقم نم تيبلا اذه

 هلصأ ىلإ ءيشلا در زيجُت اهنألف ءةرورضلا امأ] .ةمالسلا نع هحرخي فاحزلا هيف عقي نكل «نزولا ميقتسي
 رئاظن فالخب اهرئاظن ةرهشل ةرورضلا نود بسانتلا لاثم ركذ امنإ :لثم [(بحاح نبا).فرصلا ءامسألا

 لوق ئرق نيح زئاج بسانتلا لحألو «بحاو رعاشلا رارطضا لجأل فرصنملا ريغ فرص :ليق نإف ؛بسانتلا

 ليق ؟خلإ " هفرص زوجيو" :هلوق ميقتسي فيكف «نونم ريغو ات وتم (4 :ناسنإلا) اريعسو الاغ السلس : ىلاعت

 راک «يرورضب سيل بسانتلاو «ةرورضلل فرصلا زاوج بلس نأ هانعم نوكيف «ماعلا ناكمإلا انهه زاوجلاب دارملا

 [۳۷ :قيقحتلا ةياغ] .زاوجلاو بوجولا
 عمج الالغأو ءريجنزلا وهو ةلسلس عمج "السالس" ."اًريعسو الالغأ" بسانتل "السالس" فّرص :ًالالغأو ًالسالس

 .ةلع نم ءيش يعم. ةفوصوم وأ «ّيلا عع ةلوصوم ام :موقي امو .قوطلا وهو ءلغ



 : ثالث" ك اقيقحت ِةّيلصألا هتغيص نع هور :لدعلاف ‹ثينأتلا افلأو عْمَجلا اّمُهَم اًمهماقم
 حاسب وبما يبكي 007

 .ميمت ف 'ماطق' بابو معاك اريدقت وأ عمجو ٌرخأو «ثلثمو

 1 ملع و لدع ملع و لدع

 امهف «هموزلو عمجلا :يهو .ناعمج هنأكف عومجلا ىهتنم ةغيص هنأل ؛نيتلعلا ماقم عمجلا ماق امنإو :عمجلا

 «لاحب هنع ناكفني ال اًموزل مسالا امهموزلل نيتلعلا ماقم ثينأتلا يفلأ نم ةدحاو لك تماق امنإو «نيئيشلاك

 .امهيف فرصلا عنم اًببس دحوف «نائيش هنأك راصف ءٍناث ثينأتك امهموزل لعجف
 نع لدعي نأ هانعم [دهعلل ماللاو ريسفتلل ءافلا] :لُدَعلاَف .ءارمحك ةدودمملاو ىلبحك ةروصقملا :ثينأتلا افلأ
 ىلع اًضيأ قدصي دحلا اذه نإ :ليق نإ ل مسالا نوك يأ لوهجم ردصم وهو ا ةغيص ىلإ ةغيص

 ريغ اًجورخ ةيلصألا هتغيص نع مسالا ج ورح هانعم :ليق .ةذاش وأ ةّيسايق اهمامتب ةيفيرصتلا تاريغتلاو قاقتشالا

 جرخيف ؛هحالطصاب ملكتي ملكتم لكو ؛يوحن ملكتملا نأ ةنيرقب وحنلا يف هنع ثحبي اميف اًحورخ وأ يفيرصت

 يأ .فوذحم ردصم ةفص :اقيقحت [۳۷ :ةياغ صخلم](يلع قوشعم يولوم).اهمامتب قاقتشالاو تارّيغتلا
 .فرصنم ريغ مسالا نوك ريغ هيلع لدي ليلدب هلاح ققحتي ام :هانعمو ءاققحم اًجورح

 موقلا ءاج :كلوق يف "ثلثمو ثالث" نعم نأ امهيف لدعلا قيقحتو «فصوو «ققحم لدع هيف :ثلْثَمَو تالثك
 يه ةلمعتسملا ددعلا ءامسأ نأل ؛لصألا وه "ةثالث ةثالث"ف «ةثالث ةثالث موقلا ءاح يأ :ثلثم موقلا ءاجو «ثالث

 هيف لدعلا ققحتو «ةفصو «ققحم لدع هيف :رخأو (يلع قوشعم دمحم يولوم).اهدحأ وهو «ةرشع ىلإ دحاو نم
 ةثالثب الإ لمعتسي ال نأ بابلا اذه سايقو «ليضفتلا لعفأ "رحخآ"و «"رحخآ" ثينأت ىرحأو «ءیرحألا عمج هنأب

 ملعف ءاهنم دحأ دحوي مل انههو «موقلا رخآ وأ ءنم رخآ وأ رخآلا :يهو «ةفاضإلاب وأ «نيب وأ «ماللاب :هجوأ
 (ةيفاكلا حرش نم).ءانبلا وأ نيونتلا بحوي ةفاضإلا ريدقت هنأ عمو «ةثالثلا هذه دحأ نم لودعم اأ

 ناك ةفص تناك نإ ءاعمجو «ءاعمج عمج هنأل ؛تاواعمج نم وأ «ىعامج نم وأ «عمح نع لودعم هنإف :عّمْجو

 «"ىلاعف" ىلع ريسكتلا يف عمجي نأ اهقح ناك اضحم امسا تناك نإو «رمحو ءارمحك "لْعف" ىلع عمجي نأ اهقح
 اع دحأ نم لودعم هنأ كت" ءاج املو تاوارحصو «ىراحصو «ءارحصك تاوالعف ىلع حيحصتلا يفو

 عنم ةرورضل لدعلا هيف ردق :َرَمُعُك .رّدقم لصأ نع انئاك اًجورخ هحورخ يأ :اًريدقت [5 :قيقحتلا ةياغ] .ركذ

 هيف دجوي ملو «نيتلعلا نودب نوكي ال فرصنملا ريغو «فرصنم ريغ اَّملَع الإ لامعتسالا يف دجوي مل هنأل ؛هفرص
 [9 :قيقحتلا ةياغ] .ملعلا "رماع" نع لدع هنأكف «هريغ رذعتو هناكمإل لدعلا هيف ردقف «ةيملعلا ىوس ىرخأ ةلع

 .ءارلا تاوذ ريغ نم ةثنؤملا نايعألل اًملع "لاعف" ىلع وه ام لك :اميابب دارأو «ةمطاق نم ةلودعملا :ماطق

 [يبم وه مهدنعف «زاجحلا نوعبتي مهضعبو «رثكألا نم ميمت دنع فرصنم ريغ ماطق بابو]



 فصولا ۱۸ فرصنملا ريغ

 يف ٌعَبرأ فرص كلذلف ءةبلغلا هّرضت الف ءلصألا يف نوكي نأ :هطرش فصولا

 عنم ٌفعضو ,ديقلل ' اوهدأ"و 6 مقرأو دوسأ" عنتماو ‹ عبرا و وسنب ا

 .رئاطلل "لیا a 5 صل "لد دحجأ و و ا "ىعفأ'

 ةيفصولا ىلع ةضراعلا ةيمسالا ةبلغ فصولا ٌرضت الف كلذك ناك اذإو يأ :فوذحم طرش باوج :هّرِضَت الف

 4٠[ :قيقحتلا ةياغ] .لصألا ضراعي ال ضراعلا نأل ؛ةيلصألا

 ماللاو «عيرفتلل ءافلا [(5 ٠ ةياغ).هايإ ةبلغلا ةرضم مدعو «لصألا يف فصولا نوك طارتشا لحألف يأ] :كلذلف

 ةرضم مدعو «لصألا يف نوكي نأ امهو «روكذملا ليوأت ىلع نيئيش ىلإ ةراشإ ءامي رورحب "كلذ"و ءرج فرح

 "”فرص"و «رصحلل هيلع مدقو "فرص"ب قلعتم هرورجب عم راجلاو "لصألا يف نوكي نأ هطرش" ىلإ وأ «ةبلغلا

 «هب لوعفم ٍةوسن'و «لعافو لعف "تررم"و ءرج فرح "يف'و «هلعاف مسي مل ام لوعفم "عبرأ"و «لوهحج ضام
 فرص بيكر تلا اذه لصأو «زوحتلا قيرطب "فرص"ل هلعاف مسي مل ام لوعفم ةلمحلاو ءاط ةفص "عبرأ"و

 نأل ؛لّمأت ندأب ىعملا اذه هنم نومهفي مهنأ نيبلاطلا ىلع اًدامتعا رصتقا مث «عبرأ ةوسنب تررم 0 يف "عبرأ"

 [7 :بيكرتلا لح| .يبم هنأل ؛ "عبرأ ة ةوسنب تررم" نود "عبرأ"ب ês فرصلا

 ءاتلاب دارملا :بيحأ ؟عيرفتلا اذه حصي فيكف ءءاتلا هلوبقب "عبرأ" فرص نوكي نأ زوجي :ليق نإ :غعبرأ فرص

 هيف ءاتلاف «"ةلمعيو لمعي" فالخب «ثنؤملل ال ركذملل ءاتلا هيف هنأل ؛سايقب سيل را يفو ءاسايق ةقحاللا ءاتلا

 ٠ ٤[ :قيقحتلا ةياغ صخخلم] .ثنؤملل
 صوصخملا ددعلل هعضو نأل ؛فصولا ضورعل فصولاو نزولا هيف عمتجا نإو : عبرأ

 ey :لاقي اًماع لصألا يف ناك دوسألاف [هبلغلا ةرضم مدعل فرصلا نم] :دوسا عنتماو

 كلذكو «ضايبو داوس اهيف يلا ةيحلل هلامعتسا رثكف «ضايبلاو داوسلا هيف ام لكلو مقرأ كلذكو «ءادوسلا ةّيحلا يف

 فرصلا نم عنتما لب «ةيمسالا ةبلغ اهرضت الف ,ديدحلا نم ديقلل هلامعتسا رثكف «داوسلا يأ ةمهدلا هيف ام لكل مهدأ

 (يلع قوشعم دمحم يولوم).لعفلا نزوو «ةيلصألا ةفصلا :مهيف فرصلا نم عناملاف «ةيلصألا ةيفصولل

 نم لدجأو «ثبخلا نيعمب ةوعفلا نم "ىعفأ" قاقتشا نوك مّهوت ىلع ًءانب اهيف فصولا مّموتل :لإ علم َفُعَّضو
 يف فرصلا عنم فعض هجوو] 4١[ :قيقحتلا ةياغ صخلم] .شقن نعم ناليخلا نم ليخخأو «ةوقلا نيعمب لدجلا

 لاحلا يف الو لصألا يف ال ءاقلطم ةيفصولا يناعملا ام دصقي مل اهنإف ؛ةيلصأ افاصوأ اهنوكب مزحلا مدع ءامسألا هذه
 ٠([ ۲ :ةيئايض دئاوف).فرصلا مسالا يف لصألا نأ عم



1e” 

 ثينأتلا 18 ظ فرصنملا ريغ

 ىلع ةدايزلا :هريثأت متحت طرشو «كلذك ٌيونعملاو «ةّيملَعلا :هطرش ءاتلاب ثينأتلا
 /بوجو ا

 امو رقسو بیزو .هفرص زوجي "دنه"ف ءةمجعلا وأ وا كرت وأ ةثالغلا
 زال عنتم

 فرع دل دق ف ف «ةثالغلا ىلع ةدايرلا :هطرشف رک ذم هب يمس ناف .عنتم روحو

 دئازلا فرحلا مدعل تاكل تحكم

 موزلل طرش الب ريثأتلا متحتم فلألاب وه امف ءءاتلا وأ «فلألاب :نيبرض ىلع ثينأتلا نأ ملعا :ءاتلاب ثينأتلا

 اهلبق ام احوتفم مسالا رحآ يف ةدئاز ءات :ثينأتلا ءاتب ديرنو «نيببسلا ماقم ماق اذلو ءرم ام ىلع اًعضو فلألا

 لادبإلا اذه صتخا نكل «ماللا نم لدب ءاتلا لب «ءاتلاب انوي دبا تو تحأ" :وحنف ياه فقولا يف بلقنت

 هطرشف 0 هيف ءاتلا نوكي نأ امهدحأ :نيبرض ىلع ءاتلاب ثينأتلاو .ثينأتلل 2 ةبسانمل ركذملا نود ثنؤملاب

 لاف رغ ےک كذاك وازن لاو[ "هرعت و وأ "ةره نع اوقع اك دن ناك اوس للا

 ءاوس «يونعملاب هلي فنصملا هام” يذلا وهو ءاًردقم ءاتلا نوكي نأ :امهيناثو ا

 اهموزلل فلألا ذإ ءاتلاك ردقي ال فلألاو «"رصمو بلح"ك يقيقح ريغ وأ «"بنيزو دنه"ك اًيقيقح ناك

 ١١7/١[ ٠ :يضر صخلم] .ةيملعلا عم الإ اًضيأ ةردقم ءاتلا رثؤت الو ءردقت نح فذحت ال

 ؛لعفلا نزوو يونعملا ثينأتلا دوجو عم فرصنم "بنرأ"ف «ةيملعلا طارتشا يف ءاتلاب ثينأتلاك يأ :كلذك

 .بنيز :لثم فرحأ ةثالث يأ :ةثالثلا .ةثالثلا رومألا دحأ فرص عنم يف :هريثأت .ةيملعلا تاوفل

 لقثلا لجأل فرصلا عنم نأل ؛ءايشألا هذه دحأ يونعملا يف طرتشا امنإ [نيرهش ملع روحو هام :وحن] :ةمجغلا وأ

 يف نوكيف ؛يمجعأ ريغ طسوألا نكاس اًيئالث ثنؤملا ناكل ةثالثلا رومألا دحأ نكي مل ولو «نيتلعلا ققحت نم لصاحلا

 اليقث ثنؤملا نوكيل رومألا دحأ اهيف طرتشاف «هريثأت محازتف «نيببسلا دحأ لقث ضراعت نأ اهنأش نم ىلا ةفخلا ةياغ

 ناسل نأل ؛ثلاثلا اذكو «لقثلا ةدافإ يف عبارلا فرحلا مكح يف طسولا ةكرح نأل ؛ناثلاو ءرهاظف لوألا لقث اّمأ

 ٤١[ :قيقحتلا ةياغ] .برعلا ىلع ليقث مجعلا

 ٤۲[ :قيقحتلا ةياغ] .ةيملعلاو ثينأتلا دوجول ؛هفرص بجي مل و «ثالثلا مّيحتلا طئارش عيمج نع هّولخل :هفّرَص زوجي

 .ةمجعلل عنتمم «ةدلبلا ملع :هامو .طسوألا كرحتل عنتمم «رانلا تاقبط نم ةقبطل ملع :رقسو

 مكح يف عبارلا فرحلا نوكيل :ةثالثلا ىلع .اهريثأت متت طرش عم ايونعم اثينأتو ةيملع اهيف نأل :عنتمت

 ليزيف «هتمالع ريدقت ببسب لصألا يف ثينأتلا رمأ فعضل ؛ةمجعلا الو طسوألا كّرحت ديقي ملو «ثينأتلا ءات

 [١١؟١/١ :يضر صخلم] .فيعضلا رمألا كلذ يملعلا عضولا يف ءىراطلا ريكذتلا

 تفرع اذإ يأ فوذحملا طرشلا ءازج اذه [ركذم هب يمس نإ يسنجلا هانعم رابتعاب ّيعامم ثنؤم وهو] :مدقف

 فرحلا تاوفل ؛اًمكحو «ثينأتلا ةمالع نع اًيلاخ هنوكل ؛اظفل ثينأتلا تاوفل :فرصنُم .خلإ ... مدقف اذه

 [47 :قيقحتلا ةياغ] .ركذم مسا هنوكل ؛ئعمو «ثينأتلا ءات مكح يف وه يذلا عبارلا



 عمجلاو ,ةمجعلاو ,ةفرعملا ۲۰ فرصنالا ريغ

 ,ةمجعلا يف َةّيوَلَع نوكت نأ اهطرش ةمْجُْعلا يولع نوكت نأ اهطرش ةفرعلا .عنتمم برقعو

 :هطرش حمجلا .عتتمم ميهاربإو رت دلو نرس رف تقال ىلع اا و

 مدق رعص اذإ هنأ ليلدب هماقم مئاق عبارلا فرحلا نكل ءركذملا ةيملعل ثينأتلا - نإو هنأل ؛اهفرص يأ :عدتمم

 فرحلا نأل ؛ءاتلا راهظإ ريغب "بريقع" :لاقي رغص اذإ هنإف ؛برقع فالخب "ةميدق" :لاقيو «ةردقملا ءاتلا

 (طسوتم).يمكحلا ثينأتلاو ةيملعلل ؛هفرص عنتما 0 عبارلا

 «ناينبم اهو «تامهبملاو «تارمضملا :سمخح فراعملا نأل ؛كلذو :اهطرش .ديز لثم نيعم ءيشل عضو ام يه :ةفرعملا

 نم دنع فرصلا عنم امهيف نكمي الف فاضملاو ماللا وذ امأو «برعم وه ذإ ؛فرصنملا ريغ يف امه لحدم الف

 نيونتلا امهلحدي مل اذإو ءامهلخدي ال نيونتلا نأل ؛نيونتلل اعبت رسكلاو نيونتلا هنم فذح ام فرصنملا ريغ :لاق

 كلب فنصملا دنع امأو ءاّعم نيونتلاو رسكلا هنم فذح ام وه :لاق نم دنع اذكو ؟رسكلا هعبتي فيكف «فذحيل

 مكح هدنع هيف رهظي ال هنكل ءامهماقم ةمئاق اهنم ةدحاو وأ ناتّلع هيف ام وه :لاق هنأل ؛امهفرص عنم نكمُيف

 ١37/١[ :يضر].ملعلا الإ فراعملا ةلمج نم قبي ملف «لعفلا ةمياشمل ؛نيونت الو رسك ال نأ وهو «فرصلا عنم
 فيرعتلا ةيعرف نأل ؛ضعبلا لعج امك اًيس ةيملعلا لعجي ملو ءاطرش ةيملعلاو كابس ةفرعملا لعج انو :ةّيِملَع

 :ةيمجعلا ةغللا يق اًملع مسالا نوك يأ :ةمجعلا يف ةّيِمَلَع [؟ 5 :يدنه] .ةيملعلا ةيعرف نم رهظأ ريكنتلا ىلع

 برعلا مالك يف لمعتسي ال نأ بحاولا لب «مزالب طرشلا اذه سيلو ءاملع هل برعلا لامعتسا لبق نوكي يأ

 ديحلا هنإف "نولاق"'ك ال وأ ."ليعام إو ميهاربإ"بك اًضيأ هيف هلامعتسا لبق ناك ءاوس «ةيملعلا عم الإ الوأ

 نمض يف ةققحتم نوكت يأ :ةَمُجعلا ١/*١5[ :يضر].هتءارق ةدوحل ىسيع هياور هب عفان ىم مورلا ناسلب

 هيف فرصت ريغ نم ةيملعلا ىلإ مجعلا ةغل نم برعلا هلقني نأب اًمكح وأ ؛"ميهاربإ"ك ةقيقح مّجعلا يف ملعلا

 و ناكنابز راو ناک رك .ق تاجا ردا و تاجر ةوغ امف تلق وأ تاور نسعي قاع اتلاف تک

 نيونتلا لبقيف «عنام ال ذإ ؛ةفاضإلاو ماللا لبق ةيملعلا عم اًلوأ برعلا مالك يف يمجعألا عقي مل اذإ امأو كلذ

 ٤/١ ١١[ :يضر].ةيبرعلا ةملكلاك ريصيف «حذبلاو «قّرَبلاو ءدنرفلاو «ماجللاك تافرصتلا رئاس عم رجلا عم اًضيأ

 .يناثلا طرشلا ءافتنال ؛فرصنم برعلا مالك لامعتسا يقو ءيمجع مسا هنأ عم :حونف

 «عومحجلا ىهتنم ةغيص هنأ :هببسو «نيتلع ماقم مئاق دحاولا عمجلا اذه [نيببسلا ماقم مئاق ببس وه] :عمجلا

 ههبشو لضافأ :وحن يف اًريدقت وأ ءبلك عمج وهو بلكأ عمج هنأل «بلاكأ :وحن يف اقيقحت امإ ,نيترم عمُج هنأكف

 نإو «ةمالسلا عمج هعمج عنتع ال هنأل ؛ريسكتلا عومج ةياغب ديق امنإو «هارحم ىرجأف ةغيصلا كلت ىلع هنأل ؛هب

 "نسون تاس ورم كنا ل6 رف هر ؛عمجلا باب يف فيرصتلا يف ءيجي ام ىلع اًدرطم اًنسايق نكي م

 = لل وأ رحآلا يف امهدحأ مغدأ ءنافرح اهدعبو افلأ اهثلاثو احوتفم اهوأ نوكت نأ :ةغيصلا هذه ةطباضو



 عمجلا ۲۹ فرصنملا ريغ

 نافرح هغ دعب يذلا عمجلا لام ريسكتلا عج عوج لغ ع

 فرصي مل 0062 م هنأل 11011
 هربحن ةيطرشلا ةلمحلا ًادتبم هيف جا نعم ءاغتنا خف اقا

 . . ٍةلاورس عمج «يبرع :ليقو هنزاوم ىلع لم ئمجعأ 0

 وه يأ فولحم أدتبم ربح طرشلا ءازج

 امك ةيعمجلا رثؤت مل ةغيصلا هذه تاف ولف "حيباصم"ك طسوألا ةنكاس ةثالث وأ «"باودو دحاسم"ك =

 ]۹/۱ :يضر صحخلم] .ةفصلاو ةيعمجلا امهنم دحاو لك يف نأ عم "ناسح"و "رح" ق

 ؛"ةنزارف"ك تادرفملا ةنز ىلع تناكل ءاه عم تناك ول األ ؛امي طرتشا امنإو «ثينأتلا ءات ءاملاب دارملاو :ءاه

 [45 :ةياغ] .نيتلعلا ماقم موقت الف «روتف هتيعمج ةوق يف لحديف «ةيهارك نزو ىلع هنإف
 لحدأ اذلو "امأ باوج ةلمحلا هذهو ءاهربح فرصنمف أدتبم "ةنزارف" .طرشلا نعم اهيف ةملك ها امأو

 امهم" :هلصأو ءءازجلاو طرشلا فورح ىلاوتي الكل هلع نع رحأ نكل ؛هلوأ يف نوكي نأ ءافلا قحو ءاهيف ءافلا

 [۸ :بيكرتلا لح] .ظفللا ليوأتب هيف ثينأتلا مدعو ءرصتقا مث ,"فرصنم ةنزارفف ءيش نم نكي

 :ريخألا ديقلا ءافتنا لاثم كد [ريزو :يدنهملا بعل 2 لاقيو «جنرطشلا نم ءيش وهو «كوزرف عمج] :ةلزارف

 ةرهشل "رمحو لاحر" :وحن نم عومدجلا ىهتنم ةغيص وهو لوألا ديقلا ءافتنا لاثم نود «"ءاهريغب" :هلوق وهو

 [امأ باوح ةلمجلا هذه] .ءاتلا ببسب عمجلا ريثأت تاوفل :فرصنمف [47 :قيقحتلا ةياغ] .هتلثمأ

 اًدرفم هتروريصل هئافتنا عم عنتمم رجاضحو «عمجلا الإ اهيف رثؤي ال ةغيصلا هذه نإ :لاقي ام باوج :رجاضحو

 هنوكل ؛اًرابتعا اهدوجوب لوقلاب ةيمستلاب ةلعلا ءافتنا عنم باوجلا ريرقتو «ةلعلا ءافتناب يفتني مكحلاو «ةيمستلاب

 [17١//١:يضر] .ناعبضلا ىثنأ يهو عبضلا سنجل يأ «عبضلل اًملع هنوك

 ريغ وهف «ةغلابملا ىلع اهنطب مظعل عبضلا هب يمس «نطبلا ميظع وهو ءرحضح عمج لصألا يف هنأل :لوقنم هنأل

 [47 :قيقحتلا ةياغ] .طرشلا دوجو عم نيتلعلا ماقم مئاقلا يلصألا عمجلاب فرصنم

 وأ اعم ناك اذإ فرصي مل امنإ نزولا اذه ىلع يذلا مسالا نأ :هريرقت «ردقم لاؤس باوح اذه :ليوارسو

 :لاق «فرصنم ريغ هنأ ىلع نورثكألاو ءكلذك سيل ليوارسو «عمجلا نع الوقنم

 ىلع لمح «برعلا مالك يف عقو يمجعأ ظفل هنإ ليق دقف :هلوقب هيلإ راشأ ام امهدحأ :نيهجوب هنع بيحأ

 هغ هنكل رجلا" برع امك «بّرع درفم يمجعأ مسا هنأ ىلع ىلع يلع وبأ هعبتو هيوبيس بهذم وهو «هنزاوم

 = هيلإ راشأ ام امهيناثو «فرصلا عنمف هبساني ام ىلع لمحف «ليدانق :وحن ءاعطق فرصنيال اع مهمالك نم



 ناتدئازلاو نونلاو فلألاو بيكرتلا ۳۲ فرصنلا ريغ

 بيكر تلا ."ضاق"ك ارجو اًعفر راوج :وحنو .لاكشإ الف فرص اذإو ءاريدقت
 ليوارس فرص يف يأ

 E واو فلألا كل :لثم ٍدانسإ الو ٍةفاضاإي نوكي ال نأو ,ةّيملعلا هطرش

 عم نعم. واولا

 نم فرعو ف رصنم ريغ دحج و اج هنأل ؛اًضرف يأ اًريدقت "ةلاورس عم «يبرع ظفل هنأ ليق دقف" :هلوقب =

 عمج هن :ليقف هيف امهنم ءيش دحجوي ملو «هنع لوقنملا وأ ؛عمجلا الإ اهيف رثؤي ال ةغيصل ١ هذه نأ :برعلا دعاوق

 برعلا ةدعاقل طفش هلاوربسلا نج ةا لك همش وأ «ةلاورسلا نعم. لمعتس | ةلاورس عمج هنأ ضرفب اًريدقت

 ٤١[ :ةياغو ٠١١/١ :يضر] (دمحأ مداح يولوم).ٌرّمع يف لدعلا ريدقتك

 .رثكألا وهو :هلوق هيلع لد لقألا وهو :فرص اذإو .فوذحلا ًأدتبملا ربح دعب ربخ وأ يمجعألا ةفص :لمح

 ١77/١[ :يضر].هدحو طرشلا ديفي الف ءلصاح ريغ -ةيعمجلا نيعأ- ببسلا نأل :لاكشإ الف

 ,عاودك اًيواو وأ ءراوجك ايئاي ناك ءاوس «لعاوف نزو ىلع صوقنم عمج لك :راوج وحنب دارملا : راوج وحنو

 رجللاو عفرلا ةلاح يف ارجو اًعفر ٤4۷[ :قيقحتلا ةياغ] .يئايلا لثم لالعإلا دعب هتروريصل قالا ضرعتي ملو

 انه «راوجب تررمو «راوج ٰيتءاج :لوقت هيلع نيونتلا لاحدإو ءايلا فذح يف ةروصلا بسحب ضاقك همكح

 .نيملع "ىرصبو مجنلا" :دري الف «نيئزجلا دحأ ةيفرح ريغب ةدحاو ةملك نيتملكلا لعج وهو :بسيكارتلا

 عنم يق ةوقلا لصحتو «ةيملعلا طرشب امهادحإ فذح نم نمؤيف «ملعلا عضو يف نالحدت اعم نيتملكلا نأل :ةيملعلا

 مسالا جرخي يقاضإلا بيكرتلا نأل ؛ديز مالغ :وحن نع هب زرتحا :ةفاضاي نوكي ال | ١ :يضر] .فرصلا

 (يلع قوشعم دمحم يولوم).هعنم يف رثؤي فيكف «فالتحالا بسح ىلع فرصلا مكح ىلإ وأ «فرصلا ىلإ
 فرصلا عنم نأل ؛فرصلا عنم بارعإ هيف ميقتسي ال هنأل ؛اًرش طبات :وحن نم هب زرتحا :دانسإ الو [48 :ةياغ]

 [ 8 :ةياغ] .ماشلاب للا ملع لعج م «ريبكلا :كبلاو «منص مسا :لعبلا كبو لعب" نم بكرم هنإف «كبلعب

 فلأ امهتماشمل نارثؤي امنإ نونلاو فلألا نأ ملعا[ٌدحاو ببس نونلا عم فلألا يأ عم نعم واولا] :نوتلاو

 ةاحنلا قفاوت دعبو «فلألا ىلع اهوحد عانتماك اًعم امهيلع ثينأتلا ءات لوحد عانتما ةهج نم ةدودمملا ثينأتلا

 موقت الو ءرخآ ببس ىلإ جاتحت :نورثكألا لاقف :اوفلتخا ثينأتلا فلأ ةمباشم لحأل نونلاو فلألا ريثأت يف

 ةفصلا امإو 'نارمع"ك ةيملعلا امإ رخآلا كلذو «هب هبشملا نع هبشملا ناصقنل ؛فلألاك نيببس ماقم اهسفنب

 ا :وحن يف هدنع ةيملعلاف ءرخآ ببس ىلإ ةجاتحم ريغ فلألاك اهنأ ىلإ مهضعب بهذو «نارکس يف امك

 ةيملعلا عم تناك ءاوس ءاهطرش وه ءافتنالا اذهو «ءاتلا ةدايز نع عنمت امي ذإ ؛نونلاو فلألا طرش لب ءاّببس تسيل

 ١١8/١[ :يضر صخلم].ىلوأ لوألاو «طرش الو ببس ال "ناركس" :وحن يف مهدنع فصولاو «فصولا وأ



 لعفلا نزو ۲۴۳ فرصنملا ريغ

 دوجو و «ةنالعف ءافتناف ةفص وأ ,"نارمع"ك َةَّبمَلَعلا :هطرشف مسا يف اتناك نإ

 صتخي 0 و لعفلا نزو .ناّمدتو 0 ا 0 لمف
aes 
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 قلطي دقو «لمهملا ةلباقم. قلطي دقو «ةينكلاو بقللا لباقي دقو «فرحلاو لعفلا ةلباقم. قلطي دق مسالا :مسا يف

 هبشلا ققحتيف «ءاتلا عنتميل وأ «يناثلا ببسلا ققحتيل ءاّملع هنوك يأ :ةيملعلا .انهه دارملا وهو ةفصلا ةلباقع

 مانو تقع ىسوم ردپ مانو «یدابآ رسكلاب نارمع :"نارمع"ک [۸۲ :ةياغ].ةيملعلاب ةدايزلا مزليل وأ «ثينأتلا يفلأب

 يفلأ هبش يفتني الثل [ةنالعف نزو ىلع هثنؤم نوكي الإ :ءافتناف .3ء ربمغيب مع بلاط وبأ مانو ءم مرم ردب

 .ةناركس يفتني ةءارمح يفتني امك نعي ءامهنع ةعونمملا ءاتلا لوحدب ثينأتلا

 يفتنيلو «ثنؤملاو ركذملا يغيص فالتحاب ثينأتلا يفلأب امههبش ققحتيل نالعف ىلع ناك نأ دعب :ىلعف دوجو

 [49 :قيقحتلا ةياغ] ."ةنالعف" هثنؤم ءيجي ال "ىلعف" هثنؤم ءيجي نالعف لك نأل ؛ىلعف دوحوب ةنالعف

 لوصحلا هفرصي مل "ةنالعف" ءافتنا طرشلا :لاق نمف «نامحر يف فلتخا طرشلا يف فالتحالا لجأ نمو يأ :نمو

 عنم يف فلتخي ملو 'ىمحر' ئحي مل ذإ ؛هفرص "ىلعف" دوجو طرشلا :لاق نمو «ةنامحر ئىج مل ذإ ؛طرشلا
 51١/١ ١[ :يضر] .نيبهذملا ىلع طرشلا ءافتنال "نامدن" فرص يف الو «نيبهذملا ىلع طرشلا لوصحل "ناركس"

 ,لعفلا نازوأ نم دعي نزو ىلع مسالا نوك وه :لعفلا نزو .هيف رجلا رهظي مم اذل ءفرصنم ريغ وه :ناركس

 رم الإ مسالا يف دحوي مل ام امهوحنو ردتقاو ءجرختسا اذكو ءافقخع وأ ناك اًددشم لوعفملل ٰيبم :برضو

 .امم لحر يمس اذإ ارجو ترض” ك للعلا سالا لإ لعفلا نم لرقم أ «"مقب "ك برعلا ىلإ محعلا نم

 ؛ءاتلل لباق ريغ هنوك طرتشا امنإو :ءاتلل .سحرنو «دمحأو «بلغتو «ديزي :وحن نيتأ فورح ىدحإ يهو :هتدايزك

 0٠[ :قيقحتلا ةياغ] .ةمياشملا نع جرح لبق ولو «ءاتلا هذه لبقت ال لاعفألا نأل ؛لعفلا نزو نع جرح اهلبق نإ هنأل
 .فرصلا نع عانضالا وهو طورشملا دجويف'«ءاتلا لوبق مدع عم دايرا وهو «طرشلا دوجول :رمتأ

 وهو طورشملا مدعنيف «ةيوق يأ ةلمعي ةقان :لاقي ثيح ةركن ءاتلا لبقي "لمعي" نأل ؛طرشلا مدعل :فرصناو

 5١[ :قيقحتلا ةياغ] .ذعنيح ءاتلل لباق ريغ هنأل ؛فرصنم ريغ ناك هب يمس اذإ ام «فرصلا نع عانتمالا

 «بيكرتلاو «ةمجعلاو «فلألا ريغب ثينأتلا يف امك ةيطرشلا قيرطب تناك ءاوس «فرصلا عن عنم اهريغ عم ةبجوم يأ :ةرثؤم

 ءءارمحو «دجاسم :وحن نع زارتحا هيفو ءلعفلا نزوو «لدعلا يف امك ةيببسلا قيرطب وأ مسا يف اناك اذإ نونلاو فلألاو

 عمحلا لحأل اهفرص عنم نأل ؛ةّيببسلا قيرطب الو ةيطرشلا قيرطب ال ءاهيف ةرثؤم ريغ ةيملعلا نإف ءامب يمس اذإ ىلبحو
 5١[ :قيقحتلا ةياغ] .اهلبقو ةيملعلا دعب ققحتي يظفل رمأ ثينأتلاو ةّيعمجلا ىلع لادلا نأل ؛ثينأتلا موزلو ىصقألا



 ةرثؤملا ةيملعلا نايب ۲٤ فرصنملا ريغ

 و

 N ناقل الإ هي طرقا يع اناا N حل اهل ل هركلاإ
 ! تقو

 ٍدِجاو ببس ىلع وأ بّبسالب يب رک اذإف ءاّمُهُدَحَأ الإ اهعم نوكي الف ؛ناّداضتم امُهَو
 ةرثؤم هيف ةيملعلا تناك يذلا مسالا كلذ دجوي الف يأ ةمات

 ةامجلاو هظرشلا بارج "فرض" ةةلوق ناك طرا تفاح ناف ةف ل نأ يها وهز رل اذا هلك ركن اأ
 5١[ :ةياغ] .ةلوصوملا "ام"ل اربح "فرص" :هلوق ناك فرظلل تناك نإو «ةلوصوملا "ام"ل اربح تعقو ةيطرشلا

 .مازتلالا قيرطب اذه لبق رهظ ليلدل يأ :امل
 5١[ :قيقحتلا ةياغ] .اهطئارشو فرصلا عنم بابسا نايب يف :نيبت
 و «ببسلا كلذ يف طرش ةيملعلا يأ يه اًببس الإ ةرثؤم افوك لاح بابسألا نم اًببس عماجت ال يأ :عماجت ال

 5١[ :قيقحتلا ةياغ] .مسا يف اناك اذإ نونلاو فلألاو «بيكرتلاو «ةمحعلاو ءىّنعم وأ اطقل فلألا ريغب تيفاغلا

 ميقأو لوعفملا فذح مث «ةرثؤم ةلع يأ ردقم لوعفممي ةفص وأ «ةيملعلا وهو عماجت ال لعاف نع لاح :ةرثؤم

 الإ هيف طرش يه ام ريغ ةرّثؤم عمات ال يأ ءلّوألا ءانشتسالا دعب ىب امم ءانثتسا :لدعلا الإ .هماقم ةفصلا

 لعفلا نزول دمحأو «ةيملعلاو لدعلل رمع عنتما ثيح روم امتهعماجت اغ ؛دحأو رمعك لعقلا قزؤو :لدعلا

 ٠١| :قيقحتلا ةياغ] .ةيملعلا ريغ نم "رمحأو ثلث د عنتما ثيح امهيف طرشب تسيل اهأ عم ةيملعلاو

 اطرش تسيلو نزولاو لدعلا عماحجو ءاهيف طرش يهو «ءايشأ ةعبرأ عماجت ةرثؤملا ةيملعلاف :لعفلا نزوو لدعلا الإ

 لاوزل ببس الب: يقر رکن اذإف ةنايزذاك لوألا برا مم داو مسا يف تناك نإف امهم بس یھ لب اھ

 :كللي فنصملا لاق نزولا وأ لدعلا عم تناك نإو «ةعبرألا نم ةثالث وأ نينثا عم تناك نإ اذكو «بابسأ ةعبرأ طرش

 ىلع يقب مسالا رکن اذإف دمحأو رمع :وحن يف امك امهدحأ عم الإ نوكي الف ءامداضتل امم امهعم توکی نأ نكمي الو

 دعب افرصنم ةرثؤم ةيملع هيف ام لك نوكب يلكلا مكحلا حصيل ناداضتم امه :تلق امنإو :لاق ءدحاو ببس

 ريكنتلا دعب فرصنم ريغ مسالا كلذ ناكل سارة رار اة يسع عم اطول تسلا و اعو اداضتي مل ول ذإ ؛ريكنتلا

 ١57/١[ :يضر] .مّدقت دقف امهداضت نايب اّمأو «ةرّثوملا ةيملعلا نع نيينغتسملا نيببسلا ءاقبل ةرّثؤم ةيملعلا نأ عم

 لَعف وأ Î لاف امإ لدعلا نازوأ نأل ؛امهفاز وأ فاالتخال ؛ٍدحاو مسا يف نيعمتجمب ريغ يأ :كاداضتم امهو

 اهنم ءيش سيلف ءاضيأ مهدنع ماطقو «ميمت يب دنع سمأو ءرحسو رخأو و ثلثمو ثالثك لاف وأ لْعَف وأ لَعَف وأ

 ١5٠١/١[ :يضر].لعفلا نزو

 [07 :ةياغ] .ناببس ريكنتلا دعب ىقبي الف «ناعمتجي ال "ناداضتملا" نأل :اًمُهدَحَأ

 .ببس هيف ىقبي الف طرشلا مدع دنع طورشملا مدعني ثيح ةيطرشلا قيرطب هيف ةرثؤم يه اميف :ببس الب

 .لعفلا نزوو لدعلا وهو «ةيطرشلا قيرطب ال ةيببسلا قيرطب هيف ةرثؤم يه اميف :دحاو



 ةفاضإلاب وأ ماللاب فرصنملاربغ مكح ۲٥ فرصنملا ريغ

 دعب ةّيلصألا ةفّصلل اًرابتعا ركن اذإ اًملع "رّمحأ" لغم يف شفخألا هيوبيس فلاخو
 ةلثامملا يعم نم لاح

 عيمجو ٍلحاو مكح ف نيداضتملا رابتعا نم مرلي امل 0 باب ل 3 ريكدتلا

 رابتعا وأ مزلي قلعتم ةّيملعلاو فصولا يفنملا ال يفنلا ةلع 7

IS 

 وهو هيوبيس ذاتسأ اهدحأ :ةثالث شفاحألا نأل ؛شفحألا عفر ىلوألا :حورشلا ضعب يف ركذ :شفخألا

 «ناميلس نب يلع نسحلا وبأ وهو هنيرق ثلاثلاو «ةدعس نب ديعس نسحلا وبأ وهو هذيملت يناثلاو ,باطخلا وبأ
 اًدصق ةفلاخملا ةبسن تناك شفحألا بصن ولف «"لصفملا حرش" يف هلل فنصملا حّرص اذك «هذيملت انهه دارملاو

 ةبسن نأل ؛رظن هيفو .ةمئالملا نم دعبي المل ذيملتلا ىلإ اًدصق اهتبسن مزليف «هتبترب ةمئالم ريغ يهو ءذاتسإلا ىلإ

 الك نم امي سأب الف قحلا راهظإل ةفلاخملا تناك ولو «قوقعلا بجوت األ ؛ةمئالملا نم دعبأ ذيملتلا ىلإ ةفلاحملا

 ءاذك ةفينح وبأ لاق :مهلوق يف ءاهقفلا ةرابع يف اًعيمج ذيملتلاو ذاتسألا ىلإ اهتبسن تدرو امهنأ ىرت الأ «نيبناجلا
 ةجاح الف «ةفينح يبأل افالخ ءاذك فسوي وبأ لاق :مهوقو «فسوي ابأ ةفينح وبأ فلاح نعم فسوي يبأل افالح

 نم مالكلا اذه نوكي اذه ىلعف ءبصنلا وه باوصلا لب «شفحألا عفر ةيولوأ نم حورشلا ضعب يف ركذام ىلإ

 هنإف ؛"رمحأ" لثم الإ فرص ركن اذإ ةرثؤم ةيملع هيف امو :لاق هنأك «ةروكذملا ةطباضلا نم ءانثتسا نيعملا ثيح

 ناك ام لك :"رمحأ" لثع دارملا :رمأ لغم [57 :قيقحتلا ةياغ].فرصنم ريغ هيوبيس هلعحل ةيملعلا دعب ركن اذإ

 .ناركس :لثم مكحلا اذه يف لحديف ءرخآ ببسب اًنرتقم هلصأ يف ةفص

 "دوسأ" يف ةيلصألا ةفصلا تربتعا امك ةيلصألا ةيفصولا هرابتعا لجأل ؛شفحألا ٌهيوبيس فلاح امنإ :ريكنتلا دعب

 ؛رابتعالا ةجرد نع طقاس ناث عضو يه ىلا ةيملعلاب طقاسلا نأل ؛اهربتعي مل شفحألاو «قافتالاب ةيحلل امسا

 لعج ول فالخب لصألا ضراعي الف «ةيضراع ةيمسالا ةبلغ نأل ؛ربتعم هيف فصولا نإف ةيحلل اما "دوسأ" فالخب

 [0* :ةياغ] .ةيلكلاب ةيفصولا نم هحرخي هنإف ءاملع

 ءاهلاوز دعب ةفصلا رابتعا يف هيوبيسل شفحألا مازلإ نع باوج اذه [خلإ ةيلصألا ةيفصولا رابتعا نم] :همزلي الو
 ؛ةيلاحلا ةيملعلا هيف ذإ ؛فرصنم ريغ "متاح" ناكل هلاوز دعب هرابتعا زاج ول يلصألا فصولا نأ :هريرقتو

 رابتعا نم عنعي ام "متاح" يف نأل ؛همزلي ال مازلإلا اذه نأب :هيوبيس نع هلل فنصملا باحأف «يلصألا فصولاو

 فصولا ذإ ؛ةيملعلاو فصولا امو «نيداضتملا عامتحا عناملا كلذو «ركنملا "رمحأ" فالخب «لئازلا فصولا كلذ

 لك هب دارملاو :متاح باب 04/١] :يضر] .فانت صوصخلاو مومعلا نيبو ءصوصخلا ةيملعلاو «مومعلا يضتقي

 .هيوبيس ىلإ عحري فوذحم لوعفم ريمضو ءام ىلإ عجري نكتسملا :مزلي .ةيملع ءاقب عم اًفصو لصألا يف ناك ملع
 .مكرمعب تررم :وحن هريغ ىلإ ةفاضإ :ةفاضإلاب .رمحألاب تررم :وحن هيلع فيرعتلا مال لوحدب يأ :ماللاب



 لعافلا ۲٦ تاعوفرملا

 تاعوفرملا

 هنمف .ةّيلعافلا ملع ىلع لمتشا ام وه

 ڈیز ماق" :لثم هب همايق ةهج ىلع هيلع َمدقو ههبش وأ ٌلعفلا هيلإ دبسأ ام وهو :لعافلا
 لعفلا لاثم مسالا لعفلا مسالا كلذ ىلع ها للا

 امنإ فيرعتلا نأل ؛تاعوفرملا ىلإ ريمضلا عجري ملو «تاعوفرملا باب اذه يأ «فوذح أدتبم ربح :تاعوفرملا

 (طسوتم).عوفرملا ىلإ عحري لب ءاهريغو فرحلاو لعفلاو مسالا فيرعتك اهدارفأل ال ؛ةيهاملل وه
 فيرعت مهوتي المل عفرلا ىلع لمتشا ام :لقي مل امنإو «عفرلا وهو «ةيلعافلا ملع ىلع لمتشا ام :عوفرملا يأ :وه

 (طسوتم).عفرلا فرعي مل عوفرملا فرعي مل نم لك نأل ؛ىفحأ وه اع وأ ةلاهجلاو ةفرعملا ين هلثم وه ام ءيشلا
 [هه :قيقحتلا ةياغ] .برعم وأ مسا وه يأ ءاهتفص ةيلعفلا ةلمحلاو «برعم وأ مسا نع ةرابع «ةلوصوم "ام" ةملك :ام

 ٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .ناديزلا وأ هوبأ وأ ءديز نءاج :وحن «فلألاو واولاو عفرلا يهو ءاهتمالع يأ :ةيلعافلا ملع

 رئاس ىلع لعافلا مدق امنإو [لعافلا تاعوفرملا نمف وأ «ةيلعافلا ملع ىلع لمتشا ام نمف يأ ءريسفتلل ءافلا] :هنمف

 ءزج لعافلاو «رابحإلل مالكلا عضو نأل ؛حيحصلا ىلع هب قحلم تاعوفرملا رئاسو «تاعوفرملا لصأ هنأل ؛تاعوفرملا
 لعفلا ناك اذإو «هل الإ عضوي مل هنوكل ؛لعفلاب ريخي نأ لصألا ذإ ؛رابخإلا يف نيتلمحلا لصأ يه يلا ةيلعفلا ةلمجلا

 يظفل هلماع نألو «ةباثملا هذمب سيل هنإف أدتبلا فالخب ءالصأ نوكي اًضيأ لعافلا وهو لعفلاب هنع ربخي امف لصألا وه
 يف دشأ لعافلا نألو ؛ةرورض ىوقأ وه ناك ىوقأ هلماع ناك اذإو «يونعملا نم ىوقأ يظفللاو «يونعم أدتبملا لماعو

 ١ ٠[ :قيقحتلا ةياغ] .ًادتبلا فالخب .هّدسم ءيش دسب الإ هفذح زوجي ال ثيح ةينكرلا باب
 دودح عيمج يف دارملا نأل ؛امهريغ وأ اقطع وأ ًالدب لعافلا عبات دحلا يف لحدت الف «ةيعبت الب :لعفلا هيلإ دنسأ
 [77 :يدنه] .كلذ دعب عباوتلا ركذ وهو «قايسلا ةنيرقب عباوتلا ريغ ةروكذملا تارورجلاو تابوصنملاو تاعوفرملا
 ١51/١[ :يضر].لعفلا مساو ءردصملاو «ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملاو «لعافلا يمسا عي :ههبش وأ

 "ماق" نأل ؛"ماق" هيلإ دنسم "ماق ديز" :كلوق يف "ديز" :وحن نأل ؛أدتبملا نع "هيلع مدقو" :هلوقب زرتحاو :هيلع مدقو

 ١51/١[ :يضر].مالكلا دح يف رم امك «لصألا يف وأ لاحلا يف هنع ربخملا وه هيلإ دنسملاو «هنع ربح

 نوكي ال نأ :هب همايق ةقيرطو مسالا كلذب لعفلا كلذ مايق ةقيرط ىلع اعقاو يأ «لاح دعب لاح :ةهج ىلع

 برض :وحن «هلعاف مسي مل ام لوعفم نع زارتحا هيفو «لوهجملا ةغيص ىلع نوكي ال يأ «لوعفملل اينبم لعفلا
 نار همايق ةهج ىلع ال نكل «هيلع مّدقو ههبش وأ لعفلا هيلإ دنسأ ام هنإف ؛همالغ بورضم ديزو «ديز
 ام لوعفم" نأل ؛لعافلا دح يف ديقلا اذه امهريغو يرشخمزلاو رهاقلا دبع خيشلا ركذي مل امنإو «هيلع هعوقو ةهج

 [557 :قيقحتلا ةياغ] .مهحالطصا ىلع لعاف "هلعاف مسي مل



 لعافلا ماهم ۷ تاعوفرملا

 الصتم اًرمضم ناك وأ قلو ل امهف ثارعلا ىغا اذإو ایر همالغ برضا
 لوعفملاو لعافلا ي

 ا رو دع : بجو ءاهانعَم وأ لإ دعب هّلوعفم حقو وأ
 لعافلاب 2 لوعفملا ىلع لعافلا لعافلا لوعفم يأ

 NSE EO اف نا ءاهانعم وأ لا دعب
 لعافلا يأ ديز الإ اًورمع برض ام وحن

 ليعافملا نم ءيش لعافلا نيبو هنيب للختي ال ثيحب «هيلإ دنسأ يذلا لعفلا ٌلعافلا نراقي نأ ىلوألا يأ :لصألاو

 حضوأو رصخأ ناكل "هيلي نأ ىلوألاو" :لاق ولو «هنودب ديفي ال لعفلا نأل ؛هنم ءزحلاك لعافلا نأل ؛اهقحاولو

 يلي نأ لعافلا يف لصألا نأ لحأل يأ «ليلعتلل ماللاو «ةجيتنلل ءافلا :كلذلف [ه5 :قيقحتلا ةياغ] .نسحأو

 ريمضلا هيلإ عجري ام نأ عم "يز هّمالغ برض" زاح امنإ :لاقي نأ كلذو :زاج [557 :قيقحتلا ةياغ] .لعفلا

 ١77/١[ :يضر] .اًريدقت ريمضلا ىلع مّدقم وهف ؛لعفلا يلي نأ هلصأو «لعاف "ديز" نأل ؛هنع رخؤم
 وهف «لعفلا يلي ن أ لعافلا لصأو «لعاف همالغ نأل ؛"ًديز همالغ برضا 'ارحب مل انإ :لاقي نأ كلذو :عنتماو

 ١77/١[ :يضر] .ركذلا لبق ريمضلا نوكيف ءالصأو اًظفل ديز ىلع مدقم

 «فورعم ضام "ىفتنا"و ءامباوج اهلماعو «فرظلا ىلع لحما ةبوصنم طرشلا نعم اهيف ةملك "اذإ'و :ىفتنا ذإو
 ىفتنا اذإ" :هلصأو «لحلاو ريدقتلا ثيح نم يأ طرشلا لعف نم زييمتلا ىلع بصن "اًظفل"و «هلعاف بارعإلاو
 راج "امهيفو" ءاظفل بارعإلا نوك ىفتنا اذإو :هريدقتو ءردقم "نوك" ربخ ىلع وأ «هنع لدع مث "بارعإلا ظفل

 ١١[ :بيكر تلا لح].لوعفملاو لعافلا ىلإ ٌدئاع رورجملا ريمضلاو ؛"ىفتنا"ب قلعتم رورحبو
 اههدحأ ةيلعاف ىلع -ةيلاقم وأ ةنيرقلا تناك ةيلاح- ةنيرقلا ىفتنا اذإ يأ بارعإلا ىلع فطع :ةنيرقلاو

 [517 :قيقحتلا ةياغ] .ءالؤه ءالؤه مركأو «ىسيع ىسوم برض :وحن «رحآلا ةيلوعفمو
 :كايز لإ تير امر ناصف اًرسطم وأ ادبر تير رغ حاط اا :لؤعفلا ناك ءار فاضقم ارفض

 .اًورمع الإ ديز برض ام وحن :اَّلِإ [017 :قيقحتلا ةياغ] .كتبرض :وحن ءالصتم اًرمضم وأ
 امنإ :وحن «ةاحنلا دنع روهشملا وه ام ىلع رصقلا ةدافإ يف "الإ" نعم هنإف "امنإ" وهو "الإ" نعم يأ :اهانعم وأ
 نع زّرحتللف ؛ةنيرقلاو امهيف بارعإلا ءافتنا ةروص يف امأ :بجو [51 :قيقحتلا ةياغ] .اًورمع ديز برض
 عوقو ةروص يف امأو ءركذ امك لصفلا لاصتالا ةافانملف ؛الصتم اًريمض لعافلا نوك ةروص يف امأو «سابتلالا

 [هال :ةياغو "5 :يدنه] .بولطملا رصحلا بلقني الئلف ؛اهانعم وأ الإ دعب لوعفملا

 [58 :قيقحتلا ةياغ] (١1؟4:ةرقبلا) بر َميِهاَرْبِإ ىلا ذإَوإ» :ىلاعت هلوق وحن «لوعفم ىلإ ٌدئاع ريمض يأ :ريمض

 ) .ٌديز اورمع برض امنإ يأ امْنِإ وهو ءالإ يأ :اهانعم



 لعافلا ماقم ۲۸ تاعوفرملا

 ؟ماق نم :لاق نمل "دي ز' لثم يف اًزاوح و يرق مايقل لعفلا ُفذحُي دقو «هريخأت بحو

 ي ازئاج افذح لعافلل عفارلا

 حئاوطلا حيطُ امم طبتخُمو Ec كفار

 لبق رامضإلا موزل نع زرحتللف ؛لوعفملا ريمض لاصتا ةروص يف امأ «لوعفملا نع لعافلا ريخأت يأ :هريخأت
 عانتمالف لرل لاصتا يف امأو «بولطملا رصحلا بلقني الكلف ؛اهانعم وأ "الإ" دعب هعوقو يف امأو ءركذلا

 [5 :يدنه] .ةلع ال ءطرش ةنيرقلا مايق ذإ ؛اهوصحو ةنيرق مايق تقول يأ :مايقل [7 :يدنه] .لاصتالا عم لصفلا

 «هتلص "لاق"و «ةلوصوم "نم" ةملكو ءديز ةفص رورجملاو راجلا :نمل .فوذحملا نّيعتو فذحلا ىلع ةلاد :ةنيرق

 ةيماهفتسالا ةلمجلاو «هربخ "ماق"و ءأدتبم ةيماهفتسا هذه "نم" ةملك «"ماق نم" :لاق يذلل لوقملا "ديز" يأ

 وهو «ةنيرقلا دوجول لعفلا فذحف «ديز ماق يأ ,فوذحم لعف لعاف باوجلا يف عقاولا "ديز"ف «"لاق" لوقم

 [59 :قيقحتلا ةياغ] .لاؤسلا يف روكذملا "ماق"

 «لاثم ىلع لاثم فطعل ؛هي فنصملا ةرابع نم يه لب «تيبلا يف ةلخادب سيل "كبيلو" :هلوق يف واولا :كبيلو
 مسي مل ام لوعفم هنأ ىلع عوفرم لعفلا نزوو ةيملعلل فرصنم ريغ "ديزي" :هلوقو .لوعفملل ٍئبم بئاغ رمأ وهو
 يأ "ديزي كبيل" :هلوقب ءاكبلاب رمأ امل رعاشلا نأل ؛فوذحم لعف لعاف "عراض" :هلوقو ,"كبيل" :هلوقل هلعاف

 :هلوقب باحأف «ققحملاك ردقملا لاؤسلا اذه لعجو ؟هيكبي نم :ًالئاق لأسي نأ عماسلا كّرح لوهحملا ةغيص ىلع

 ماللاو هيلع رّدقملا لاؤسلا ةلالدل لعفلا فذحف «ةموصخلا دنع همصخ نع زحاع يأ «ع راض هيكبي يأ ع راض

 هيفكي رورحباو راجلا نأل ؛ءيش ىلع دمتعي مل نإو "عراض" :هلوقب قلعتم تقولا يعم. "ةموصخل" :هلوق يف
 هعم هريغ ةموصخ ةموصخلاب دارملاو ءردقملا "هيكبي" :هلوقب وأ ء«ةموصخلا دنع زجعي نم هيكبي يأ «لعفلا ةحئار

 نيعراضلا ريهظ ناك "ديزي" نإف ؛هناوخإ ةلقو هلاح فعضل ةموصخلا تقو هيكبي امنإو «هريغ عم هتموصح وأ

 [59 :قيقحتلا ةياغ] .ءافعضلا َنيعمو

 نامزلا ثداوح هتباصأ لئاس ريقف لكو «هل رصان ال ليلذ لك ديزي ىلع يكبي نأ يغبني هنأ تببلا يعمو :كبيل

 5١[ :قيقحتلا ةياغ] .ريقف لك رباجو «ليلذ لك ٌرصان ديزي نإف «هثيغي نم دجي ملو هلام نكلهأو

 نأل ؛طبتخم هيكبي امنإو «ةليسو ريغ نم اياطعلا لئاس وهو طبتخمو عراض هيكبي يأ «عراض ىلع فطع :طبتخمو
 "هيكبي" :هلوقب قلعتم هلام ثداوحلا كلمت امم يأ "حئاوطلا حيطت ام" :هلوقو «ةليسو ريغ نم نيلئاسلا يطعم ديزي

 :ةحاطإلاو «ةيضام لاح ةياكح نعم. عراضملاو «ةيردصم "ام"و «ةيببسلل "نم" ةملكو "طبتم" هلوقب وأ ردقملا

 يه ةحيطملاو «تاحيطملا سايقلاو «ةحقلم عمج ”حقاولا ك سايقلا فالح ىلع ةحيطم عمج حئاوطلاو ؛كالهإلا
 ٠٠[ :قيقحتلا ةياغ].هلام تاكلهملا كالهإ لحأل يأ هلام حئاوطلا ةحاطإ لحأل طبتخم هيكبي يأ «ةكلهملا ةثداحلا
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 "معنا :لثم ي اَعَم نافذخحي دقو «كراجتسا نيک رشملا نم 0 نو :لثم يف ابوجوو
 / (5 :ةبوتلا)

 0 ماقأ :لاق نمل

 "ڈیز ينمركأو ئبرض" :لثم ةيلعافلا يف نوكي دقف ءاًمُهَدعب اًرهاظ نالعفلا ع زانت اذإو
 ًالعاف هنوك ظ نيلعقلا دعي يأ ٠ ا 0

 ا اًيوحوو اًراوج" باصتنا (:ةبوتلا) كر اجا َنيِكرْشُمْا َنِم دَح نإَو» :لثم يف :اًبوجوو

 "كراجتسا" :وحن ءرسفملا دوحو عم ابجاو فذحلا ناك امنإ ءابجاوو اًرئاَخن افذح فذحي يأ «"فذحي" هلوقب

 ىلإ جّوحملا ماهيإلا نأل ؛رسفم ىلإ جتحت مل هترهظأ ولف ردقملا ريسفت رهاظلا اذمي نايتإلا نم ضرغلا نأل ا

 سوفنلا يف عقو ثادحإ ريسفتلا مث مامإلا نم ضرغلاو «ماهإ ال راهظإلا عمو ءردقملا لجأل ناك امنإ ريسفتلا
 امهبم :نيترم ءيشلا ركذ يف اًضيأو «هنم دوصقملا ملعلا ىلإ مهبملا تعم اذإ قوشتت سوفنلا نأل ؛مهبملا كلذل
 لك يفف «بوحولا ليبس ىلع لعفلا فذخ امأو :لقه يف 174/١[ :يضر].ةرم هركذ يف سيل ديكو ت ارتسفم م
 لعف لعاف هنأب ؛عوفرم "دحأ" (:ةبوتار (كَراَجتْسا نيك ر شما نم ٌّدَحَأ نإوإ» :ىلاعت هلوقك رّسفم هل عضوم
 ءرّسفملاو رّسفملاو عمج مزل هب ىتأ ولف «هدع لعفلا اذه رسف هنأل ؛هفذح بجو امنإو دحأ كراجتسا نإ يأ ,فوذحم
 ًادتبم هنإ :لقن ملو «فوذحم لعف لعاف هنإ :انلق امنإو «ةدئاف الب اوشح ريصي رّسفملا ركذ نأل ؛زئاج ريغ وهو

 طو ارد وأ اظفلا لعفلا ىلع خدع نأ تحي طرشلا قورو «طزشلا قرش "نإ" نأ ورا كوذتع

 معن يأ «معن :هباوج يف لاقيف ؟ديز ماقأ :لاق نم باوج يف اًعيمج لعافلاو لعفلا فذحي دقو يأ :نافذحي دقو

 ؛ربخلاو أدتبملا يأ ةيمسالا ال ةيلعفلا ةلمحلا ردق امنإو ءامهراهظإ زوجيو «لعافلاو لعفلا فذح زوجيف ءديز ماق
 ,نيلعفلاب صتخي ال عزانتلاو «لعفلا ةلاصأل نيلعفلا ركذ امنإو :نالعفلا (طسوتم).لاؤسلل اقباطم باوجلا نوكيل

 كلذ ريغو «هوبأ مركو فيرش ركبو ءاورمع مركمو براض ديز :وحن ءاضيأ تافصلا نم امهريغ يف يرجي لب
 يف ءاحام :وحن ءاًضيأ امهنم رثكأ يف يرجي لب «نيلعفلاب عزانتلا ّصتخي الو «ع زانتلا هيف ققحتي ام لقأل نايب اذهو
 تعزانت ةسمخلا هذه نإف ؛"ميهاربإ ىلع تمّحرتو ءتمحرو «تكر ابو «تملسو «تيلص امك" ةروثأملا ةالصلا

 هيف سيلو «هيلي اه. قحلي لب هيف يرجي ال عزانتلا نإف ؛رمضملا نع اًزارتحا رهاظلاب ديق امنإو ."ميهاربإ ىلع" يف
 برض" وأ .«بطاحملا وأ ملكتملا ةغيص ىلع "تمركأو تبرض" :تلق اذإف ؛امهنم دحاو لك لامعإ زاوح

 هيضتقي ام هب لصُنأ نيلعفلا نم لك ناك ءبطاخملا ريمض عم "كمركأو كبرض" وأ «بئاغلا ةغيص ىلع "مركأو
 لماعب لصتي الو ءهئزجك وه امم وأ هلماعب هلاصتا بجي لصتملا نأل ؛رحآلاب لصتا اميف امهدحأ لامعإ نكمي الو

 ناك اذإ رهاظلا مسالا نأل ؛"امهدعب" :هلوقب دّيق امنإو «بابلل اًدرط لصفنملا يف زج مل لصتمملا يف زج م اًملف ءرخآ

 نوكي الف «عازن لاحم هيف نوكي الف «يناثلاب ملكتلا لبق وه هقحتسي هنأل ؛لّوألا لعفلاب قحلي نيرا اندقب

 1١[ :قيقحتلا ةياغ].تمركأو اًديز تبرضو «تمركأو تبرض اديز :كلوقك بابلا اذه نم
 .امهدعب اعقاو ارهاظ يأ ءاًرهاظ ةفص :امهدعب .نيلوعفم ىلإ دعتم عزان نأل ؛"ع زانت" لوعفم :اًرهاظ
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 راتحيف «نيفلتخم ةيلوعفملاو ةيلعافلا يف وأ ."اديز تمركأو تبرض" :لثم ةّيلوعفملا فو

 لوألا يف َلِعافلا ترمضأ يناثلا تلمعأ نإف .لّوألا نويفوكلاو يناثلا لامعإ نويرصبلا
 لعافلا ىضتقا اذإ  نييرصبلا بهذم قبط ىلع

 يئبرض :وحن «ةيلوعفملا رخآلاو ةيلعافلا يضتقي لوألا نأ امهدحأ :نيبرض ىلع وهو :ةيلوعفملاو ةيلعافلا

 ئمركأو تبرض :وحن «ةيلعافلا رخآلاو ةيلوعفملا يضتقي لوألا نأ يناثلاو ءاًديز تبرضو يمركأو ًاديز تمركأو
 نوكيل ءاضتقالا يف نيسكاعتم يأ "نيفلتخم" :هلوقب نيبرضلا نيذه ىلإ راشأو «ديز يبرضو تمركأو ديز
 ظر اک ل ا 2 ةروكذم ةعبرألا ماسقألا

 نيلعفلا نم لاح هنأ ىلع هباصتنا [سكعلابو «لوعفملا يناثلاو لعافلا لوألا يضتقي يعي ءاضتقالا يف] :نيفلتخم
 يف" :هلوق يف لماعلا "نوكي دقف" يف نكتسملا ريمضلاب لولدملا امهيلإ فاضملا ردصملا العاف امه نيذلا نيردقملا

 نيلعفلا نوك لاح اعم ةيلوعفملاو ةيلعافلا يف اًعقاو نيلعفلا ع زانت نوكي دقو يأ «فطعلا ةطساوب "ةيلوعفملاو ةيلعافلا

 نأ نكمي الو ءاهبحاصو لاحلا لماع دحّتيف ءردصملا كلذ اهبحاصو لاحلا يف لماعلا نوكيف ءءاضتقالا يف نيفلتخم

 نأ وکی فينا يحول كلذ ناک قل هنألو :هيلإ جاتح ريغ اًدئاز عقي هنأل ؛ةيلوعفملاو ةيلعافلا نم ًالاح نوكي

 امنإو .اًبصان رخآلاو اًعفار امهدحأ ناك نأب المع نيفلتخم نالعفلا ناك نإ يأ «فوذحلا "ناك" ربح هنإ :لاقي

 ؛بابلا اذه نم اًديز تبرض تبرضو «ديز برض برض :لثم نأ مهوت نم مهو عفدل "نيفلتخم" نيلعفلا ديق
 لوانتل ؛لوعفملاو لعافلا يف لقي ملو ةيلوعفملاو ةيلعافلا يف لاق امنإو «لوألل ديكأت يئاثلا لعفلا نأل ؛هنم سيل هنأل

 (يلع قوشعم دمحم يولوم) [طسوتمو 25١ :ةياغلا يف اذكه] .رورجملاو راحلاو «هلعاف مسي مل ام لوعفم
 5١([ :قيقحتلا ةياغ).زاوحلا نود ةيولوألاو رايتحالا يف ةفوكلاو ةرصبلا ةاحن نيب فالتحالا] :نويرصبلا

 «ةراجحلا نعم ةرصبلا ىلإ بوسنملا نيب لصفلل رسكلا ناكو «هحتف سايقلاو ءءابلا رسكب :"نويرصبلا"

 1١[ :قيقحتلا ةياغ].خلإ اذكه ةرصبلا ىلإ ةبوسنملا ةاحنلا راتخت يأ «ةرصبلا ةدلب ىلإ بوسنملاو

 لصفلا مزلتسي لوألا لامعإ نأبو «برقأ هنأل ؛لوألا لامعإ زيوحج عم يناثلا لعفلا لامعإ نويرصبلا راتخي يأ :لامعإ

 ىلع لامعتسالا ةضافتسابو «هلماع يلي نأ لومعملا يف لصألا ذإ ؛لصألا فالح اذو «ءيبحأب لومعملاو لماعلا نيب

 هوؤرقا :ليقل لوألا لمعأ ول ذإ يناثلا لمعأ ثيح (۹٠:ةقاحر 4(هَيباَتك اوُؤَرقا ٌمواَهِلط :ىلاعت هلوقك نآرقلا يف كلذ

 (يلع قوشعم يولوم) 7١[ :ةياغ] .ءاحصفلا مالك يف عوقولابو لوألا لامعإ دنع يناثلا يف لوعفملا رامضإ رايتحال
 ءاطعإب ىلوأ وهف «نيبلاطلا قبسأ لوألا نأل ؛يناثلا لامعإ زيوحت عم لوألا لامعإ ةفوكلا ةاحن راتخي يأ :لوألا

 5١[ :ةياغ] .ىلوأ ناكف ؛لوألل لامعإ كلذك الو ركذلا لبق رامضإلا مزاتسي يناثلا لامعإ نأبو «بولطملا
 .راتخملا بهذملاو ءاحصفلا مالك يف ًالامعتسا رثكألاو ىلوألا هنأل ؛ناثلا لامعإ ريسفتب أدبو ريسفتلل ءافلا :تلمعأ نإف
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 تفذحو ءاّرفلل افالخ زاجو .يئاسكلل افالخ فذحلا نوذ رهاظلا قفو ىلع

 يناثلا يف لِعافلا ترمضأ لوألا تلمعأ نإو .ترهظأ لاو هنع ينغتسا نإ لوعفملا
 لعفلا نييفوكلا بهذم قبط ىلع

 EEL WETE قايل او نحلل ب جا او بخل «عنام عنمب نأ الإ راتخملا ىلع لوعفملاو

 .ثينأتلاو ريكذتلاو «عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا يف نيلعفلا دعب عقاولا رهاظلا مسالا ةقفاوم ىلع يأ :رهاظلا قفو

 مدعو «هيلع لعفلا فقوتل زوجي ال هفذح نأل ؛لعافلا فذح نود يأ :فذحلا نود [77 :قيقحتلا ةياغ]

 ؛ركذلا لبق رامضإلا فالخب 'ديز برضو «ديز الإ نءاج ام" يق امك هذسم ءيش دس اذإ الإ «هنودب هلالقتسا

 ٦۲[ :قيقحتلا ةياغ](١:صالخإلاو دحر لق :وحن ريسفتلا طرشب ةدمعلا يف زئاج هنإف

 [1؟ :قيقحتلا ةياغ] لإ افالح فذحلا نود رامضإلاب لوقلا فلاخي يأ «فوذحم لعفل قلطم لوعفم :افالخ

 برعلا نأ ملع امل دودرم وهو «ركذلا لبق رامضإلا نع اًررحت هرامضإ نود لعافلا فذحب لوقي هنإف] :يئاسكلل
 ريمضلا نوكل دحاولا .a ةينثتلا ةروص يف فالخلا رثأ رهظيو ۲ ل ل ل

 "ناديزلا يمركأو ئبرض"و «رامضإلاب نيلئاقلا دنع "ناديزلا ئمركأو ينابرض" :لاقيف «هيف دع اف ازاپ

 دنع يناثلا لامعإ زاج يأ «ةيضارتعا واولاو «ءارفلا فالح نايبل ةضرتعم ةلمج :زاجو [1۳ :ةياغ] .يئاسكلا دنع

 فذح وأ «ركذلا لبق رامضإلا :نيروظحملا دحأ موزلل كلذ زاوج عني هنإف :ءارفلل افالخ .لعافلا لوألا ءاضتقا

 .راركتلا نم اًررحت ؛لوعفملا لوألا ىضتقا نإ :لوعفملا تفذحو (يلع قوشعم يولوم).لعافلا
 "تملع" باب نم اناث لوعفملا نوكي نأ نم زارتحا [هنع غي ام مدقتل ءازحلا نع يغتسا طرش اذه] :ينغتسا نإ

 يتأيسو «هفذح غوسي ال ام تفذح «يناثلا لوعفملا تفذح ول كنأل ف کو ءاقلطنم نبسح :كلوقك

 .رهاظلا ىلإ لودعلا بجو «رامضإ در تاع دما الق ك دلا لف الرف تيتا ةا نإو .هباب يف

 لوألا ناكو «"تملع" باب نم اينا الوعفم ناک نأب هنع َنغتسي مل نإ يأ :ترهظأ الإو (هيفاك حرش)

 يف اعزانت ال "تبسحو ييبسح نإف ؛اقلطنم اديز تبسحو اقلطنم يبسح و «لوعفملا ترهظأ

 راصتقالا مزلي المل لوألا ' 'اقلطنم" وهو "يبسح" لوعفم راهظإ بحو "تبسح" هيف لمعأو ريحألا "اقلطنم "اقلطنم
 .ديز هتبرضو ٍئبرض :وحن «لوعفملا ىضتقا اذإ يناثلا لعفلا يف :لوعفملاو [5 :ةياغ] .نيلوعفملا دحأ ىلع

 ترمضأ يأ «غرفم ءانثتسا :عنمب نأ الإ .اًضيأ هفذح زاح نإو هفذحت ملو راتخملا لوقلا ىلع يأ :راتخملا ىلع

 امهتبسحو ئبسح :وحن «هراهظإ بجو ذئئيحف «فذحلاو رامضإلا نع عناملا عنم تقو الإ تاقوألا عيج ارا

 "ناديزلا" لعجف «"ٰيبسح" لمعأ ثيح "اقلطنم" يف اًعَّزانت "امهتبسحو ئبسح" نإف ا نا دورلا ن

eهنأ وهو «عنامل "نيقلطنم" وهو «يناثلا رهظأو "امهتبسح" يف لوألا لوعفملا رمضأو «هلوعفم '  

 [57 :قيقحتلا ةياغ نم]."اقلطنم" :هلوق وهو «عحرملا فلاح ىنثم رمضأ ولو لوألا لوعفملا فلاح اًدرفم رمضأ ول



 هلعاف مسي مل ام لوعفم ۳۲ تاعوفرملا

 :سيقلا ئرما لوقو «رهظتف
 ًادتبم

 57 نايب لک ةملك اب 0 ةلوصوم لقال ىلإ ردصملا ةفاضإ

 نأ نتا ا روسو با ل لو هلام بدو الا دورا نت راو وبا احن ناو حنو أ طن :هطرشو ا
 لوعفملا ةماقإ طرش يأ

 .راهظإلا ىلإ الإ ليبس الف ءفذحلاو رامضإلا عنتما اذإ هنأل :ٌرهظعف

 :وهو سيقلا ءرما لوقب يناثلا لعفلا لامعإ نم ىلوأ لوألا لعفلا لامعإ نأ ىلع نويفوكلا لدتسا :ءرما لوقو

 لالا نم ليلق بلطأ ملو نافك اهم قدأل «قعسا اس نأ قلق

 ىضتقا "بلطأ م "و «"ليلق" عفر ىضتقا "ينافك"و «"ليلق" يف اعزانت "بلطأ ملو ينافك" نأ هب لالدتسالا هجو
 ريدقت ىلع ءيش فذح مزلي ملو «يناثلا نم لوعفملا فذح هنم مزلي هنأ عم لوألا لامعإ راتخا وهو «هبصن

 ؛فذحلا موزل عم سيقلا ؤرما هرتخي مل «يناثلا لعفلا لامعإ نم ىلوأ لوألا لعفلا لامعإ نأ الولف «يناثلا لامعإ

 (طسوتم).حصفألا الإ راتخي ال حيصفلاو «حيصف هنأل
 سيل يأ «"ىععملا داسفل هنم سيل" هلوقب نييرصبلا بناج نم نييفوكلا لالدتسا نع فنصملا باجأ :هنم سيل

 ينبم كلذو «نيضيقنلا م مع هنأل ؛نيعملا دسفت هنم ناك نإ هنأل ؛اًرهاظ نالعفلا ع زانت ام تيبلا اذه

 كلذ راصل تبنملا ىلع "ول" لحد ولف «لوألا ءافتنال ال ياثلا ءافتنال "ول" نأ :امهادحإ :نيتمدقملا ةفرعم ىلع

 "ولا باوج مكح "ول" باوج ىلع فوطعملا مكح نأ :ةيناثلاو ءاّنبثم راصل يفنلا ىلع لحد ولو اشم كلا

 هنم مزلي ئععملا ثيح نم "لاملا نم ليلق" يف "بلطأ ملو ينافك'" عزانت ول :لوقنف «ناتمدقملا ناتاه تررقت اذإو

 نكي ملف «هيلع "ول" لوح د دعب ايفنم نوكيف «تبثم "ةشيعم ندأل ىعسأ ام نأ" :هلوق نأل ؛نيضيقنلا عامتجا

 نم ًاليلق بلطأ مل ناك اذإو ءلالا نم ليلقل اًباط نكي مل ةشيعم ندأل هيعس نكي مل اذإو ءةشيعم ندأل هيعس

 ءلالا نم ليلقل اًبلاط نوكي نأ مزلي اذإو «لاملا نم ليلقل اًبلاط نوكيف ءاّئبثم نوكي "ول" باوج مكح يف للملا

 لوعفمف «بابلا اذه نم نكي مل اذإو «لاحم هنإو نيضيقنلا عامتحا وهو «لاملا نم ليلقل اًبلاط نوكي ال نأو

 :هلوق وهو تيبلا اذهل يناثلا تيبلا هيلع لديو ,دجملاو كلملا بلطأ مل :هريدقتو «فوذحم "بلطأ ل"

 يلاثمأ لثوملا دحلا كردي دقو لثؤم دحب ىعسأ امنكلو

 (طسوتم)
 يح لعافلاب هقلعت ةدشل ًادتبملا لصف امك "هنم"ب هلصفي مل امنإو ءهلعاف ركذُي مل لعف لوعفم يأ :لوعفم

 [14 :قيقحتلا ةياغ].ًالعاف رهاقلا دبع خيشلاو "فاشكلا" بحاصك ةاحنلا ضعب هاّمس
 ."ميقأ" :هلوق ةلالدل نعم روكذم وهو «لوعفملا ةماقإ ىلإ عحري ةيانك ىلإ فاضم أدتبم "هطرش"و (بيكرت) :هطرشو



 هلعاف مسي ملام لوعفم نضر تاعوفرملا

 نم ثلاثلاو «تملع باب نم يناثلا لوعفلا عقب الو لَعفُي وأ لعف ىلإ اا ضر نأ
 1 لعافلا عق

 ID دو اب E ESL ا نیا ر لا او ا لع ا

 هلعاف مسي مَ ام لوعفم " ةغيص"و اب بوصنم لوهجم لبقتسم ريغت ا le فرح "نأ"و خا ريغت نأ

 فرصلا نم عنتمم هنأل ؛هيف رجلا رهظي لو ءامي رورحب "لعف"و ءرج فرح "ىلإو" «هيلإ فاضم "لعفلا"و «فاضم
 ليوأتب ةلمجلاو ؛"رّيغت"ب قلعتم هرورجب عمراجلاو «نامزلاب هنارتقا مدعل لوهحم ضام مسا هنأل ؛ةيملعلاو نزولل
 ١[ 4 :بيكرتلا لح].هربخ هيلع "نأ" لوحدل ردصملا

 للعفو «لعوفو «لّعفو «لعفتساو «لعتفاو «لعفأ" معي وهف «هرخآ لبق ام رسكيو «هلوأ مضي ام ىلإ يأ] :لعف ىلإ
 :ليق ؟لوعفملل نب ام امهريغو «"لعفتساو «لعتفا" :وحن طرشلا اذه يف لحخدي فيك :ليق نإف [اهلاثمأو «"للعفتو

 "لعفيو لعف" هلوقب دارملا :لاقي وأ ؛لوعفملل يب امم امهوحنو ,"لعفُيو «لعف" ىلإ يأ فوطعم فذح مالكلا يف
 :يف امك امي هاّمسم رهتشا ةفصب هليوأت حصي ملعلاو ءاملع نوكي ظفللا درحم هب ديرأ اذإ ظفللاو «ظفللا درج

 اًيضام اههدحأ نوك «"لعفي وأ ‹«لعف" يمسمل ةرهتشملا ةفصلاو «رهاق لداع رابج لكل يأ ' ا

 «لوهجا يضاملا ىلإ لعفلا ريغي نأ نعلا نوكيف «لوعفملل بما ةغيص هنوك وأ ءالوهجب اًعراضم رخآلاو ءًالوهجب
 ٦٠[ :قيقحتلا ةياغ]. لوعفملل نبا ةغيص ىلإ لعافلل بلا لعفلا ةغيص ريغت نأ و 00 عراضملا وأ

 هنكل «اهاثمأو "للعفيو «لعفتسُيو «لعفُي" معي ىّتح هرخآ لبق ام حتفيو عواضلا و هلوأ مضي ام يأ :لعفي وأ
 باب نم يناثلا لوعفملا عقي ال يأ :تملع باب نم ۱۸۹/١[ :يضر] .يعابرلل الصأ هنوكل ؛يثالثلا ىلع رصتقا

 امُهوكل ؛اًمئاد امات اًدانسإ لوألا لوعفملا ىلإ دنسم تملع باب نم يناثلا لوعفملا نأل ؛لعافلا ماقم اًمئاق تملع

 (طسوتم).زئاج ريغ وهو «ةدحاو ةلاح يف هيلإ اًدنسمو اًدنسم ناكل «لعافلا ماقم عقو ولف ءلصألا يف اًربحو أدتبم

 نأل ؛لعافلا عقوم "سانلا ريخ اًورمع اًديز تملعأ" :وحن تملعأ باب نم ثلاثلا لوعفملا عقي ال يأ :ثلاثلاو

 هنإو «ةدحاو ةلاح يف هيلإ اًدنسمو اًدنسم ناكل «لعافلا عقوم عقو ولف «يناثلا لوعفملا ىلإ ادنسم نوكي ثلاثلا لوعفملا

 نم يناثلا وه تملعأ باب نم ثلاثلا نأل ؛اًدنسم هنوك يف تملع باب نم يناثلا لوعفملا مكح همكح ذإ] .زئاج ريغ

 ملعي اذيز تریص : :"الضاف اًورمع اًديز تملعأ" نعم ذإ :لوألا لوعفملا وه ةزمهلا ببسب داز يذلاو «تملع باب

 ."اًورمع اديز ٌلضاف ملعأ" الضاف اًورمع اديز تملعأ يف لاقي الف :تملعأ ١83/١[ :يضر] .الضاف اًورمع

 ناعقيال امفأ يف تملعأ باب نم ثلاثلاو تملع باب نم يناثلا لوعفملا لثم هعم لوعفملاو هل لوعفملا يأ :كلذك

 لوعفملا نألف يناثلا امأو مكحلا مامت لبق ةيمللا نع لاؤسلا لطبيو «" مِل" باوح هل لوعفملا نألف لوألا امأ ؛لعافلا عقوم

 لوعفملا ةيهام رّيغتي «تفذح نإف ءال مأ هيلإ لعفلا دانسإ دنع واولا فذحت نأ امإ :ولخي الف «لعفلا هيلإ دنسأ ول هعم

 [58 :قيقحتلا ةياغ] .هيلإ دانسإلا عنمب واولا ذإ ؛هيلإ دانسإلا عني ءفذحي مل نإو «هعم ًالوعفم هنوك نع جرخيو «هعم



 ربخلاو أدتبملا ا تاعوفرملا
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 نيعتف "هراد يف اًديدش اًبرض NS :لوقت «هل نيعت
 ˆ ناكم فرظ لعامل اقم مايقل

 اكان نسب را ةنيطعا تا نه اوس عيمجلاف نكي مل نإف 3 دیر
 لوألا لوغفملا يأ هب لوعفم وهو

 a مسالا وه :ًادتبملاف ٌربخلاو أدتبملا اهنمو
 مدعم رج

 «هعقوم عقت يلا ليعافملا نم هريغ عم مالكلا يف ةطساو الب [هاوس ام لعفلا ىلإ برقأ هب لوعفملا نأل] :هل نيعت

 .رجلا فرح ةطساوب هب لوعفملاو ,ناكملاو نامزلا فرظو «ديكأتلل سيل يذلا قلطملا لوعفملا يهو

 هيبنتلل ؛ديدشتلاب برضلا ديق :اديدش .ةفصلا رابتعاب عونلل قلطم لوعفم :اًبرض .هلعاف مسي ملام لوعفم :ٌكيز

 .رحلا فرح ةطساوب هب لوعفم :هراد .صصخم ديق الب لعافلا ماقم موقي ال ردصملا نأ ىلع

 عيمجلاف «هب لوعفملا دجوي مل نإف يأ :نكي مل نإف .روكذملا ليثمتلا ىلع ليلعت اذهو «ليلعتلل ءافلا :نّيعتف

 ديزب بهذ" يف ريخ تنأف «لعافلا ماقم همايق يف ءاوس «رورجاو راحجلاو ءردصملاو «ناكملاو ءنامزلا فرظ :ْيعأ
 ماقم تمقأ اهنم دحاو ّيأف «لعافلا ماقم اهنم دحاو يأ ةماقإ يف "هراد يف اًديدش اًباهذ ريمألا مامأ ةعمجلا موي

 (طسوتم).اًبوصنم هاوس ام تلعحو هّيعفر «لعافلا

 [17 :قيقحتلا ةياغ] .لوألا ريغ امهيناث ؛نيلوعفم ىلإ ّدعتم لعف لك :"تيطعأ" بابب دارملا :تيطعأ باب نم
 يأ طاع وه ذإ ؛ةيلعافلا نعم هيف "امهرد اًديز تيطعأ" نم لوألا لوعفملا نأل ؛لعافلا ماقم هتماقإ يف :ىلوأ
 ئعم امهنم يناثلا قو رک وه ذإ ؛ةيلعافلا نعم هيف ا ا توک ن لوألا لوعفملا اذكو «ذحآ

 دنع هتماقإ بجيو «لعافلا ماقم هتماقإب بسنأو ىلوأ وهف ةيلعافلا نعم هيف امو «ىستكمو ذوحأم هنأل ؛ةيلوعفملا

 اديز تيطعأ فالخب دوعاو اذا نوكي نأ حصي هيلوعفم نم دحاو لك ناف ءاورمع ديز ىطعأ :وحن «سبللا

 ٦٦[ :قيقحتلا ها هنوكل نيعت لب ءاذخآ نوكي نأ حلصي ال يناثلا نإف ءامهرد
 ًادتبملا تاعوفرملا نم يأ «"لعافلا هنمف" هلوق ىلع فطع ةلمجلاو «ربخلا مدقم ًادتبم :ربخلاو ادتبملا اهنمو

 "ربخلاو أدتبملا هنمو" خسنلا ضعب يفو .ربخلا ريكذتل همث ركذو «(عحرم)داعملا ثينأتل انهه ريمضلا ثنأ «ربخلاو

 ًأدتبم "أدتبملا" نوكي اذه ىلعف «"ربخلاو أدتبملا" خسنلا ضعب يقو .ربخلاو أدتبملا ةيلعافلا ملع ىلع لمتشا امو يأ

 كلذ فذح كلذلو «لعافلا يف ركذ امم ءافتكا ربخلا فذح امنإو ءهنمو وأ ربخلاو أدتبملا اهنمو يأ «ربخلا فوذحم

 ذإ ؛لصألا وه ام ىلع امهنيب مزالتلا ناكمل دحاو لصف يف ربخلاو أدتبملا عمج امنإو .ةيتآلا تاعوفرملا رئاس يف

 نوك يف امهكارتشال وأ ءلصألا فالخف امهدحأ فذح امأو ءرخآلا ركذ امهدحأ ركذ اذإ امهيف لصألا

 اذإف «ةيهاملل نّيبم دحلا نأل ؛دحلا يف امهدرفأ :ربخلاو أدتبملا [17 :قيقحتلا ةياغ].كلذ ريغو ايونعم امهلماع

 يف رثكألا وه ام امهنم مدقو ءاّدح امهنم لكل هلل فنصملا درفأف ءدح يف اعمتجي مل ةيهاملا يف نائيشلا فلتخا

 معأ مسالاب دارملاو ءأدتبم عقي ال هنأل ؛لعفلا نع زارتحا مسالا ديق يف :مسالا وه ۱۹٦/١[ :يضر].مهمالك

 ٦۷[ :قيقحتلا ةياغ] .اًريدقت وأ اظفل ءاّمما نوكي نأ نم



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام مو تاعوفرملا

 وا يي رح وأ «هيلإ 3 نع فلأ وأ يفنلا ف ت فا ١ ةفصلا وأ ءهيلإ اًدنسُم ةّيظفللا ماوعلا ن د”جملا
 الو ام لثم

 ,"ناديزلا مئاقأو «ناديزلا مئاق امو ئاق ديز :لثم ءرهاظل ةعفار ماهفتس نإف ,"ناديزلا مئاقأو ,ناديزلا مئاق امو «مئاق يز رهاظل ةعفا هلا
 000000 ةفّصلل ٌرياغملا هب ٌدنسملا درجملا وه ٌربخلاو .نارمألا زاج اًدرفم تقباط

 لوألا أدتبملا نع هب زرتحا مسالا ا ا

 "الو ام" يمساو "نأكو نأ" يمساك ةيظفللا لماوعلا نع ةدّرحم نوكت ال يلا ءامسألا نع هب زرتحا :درجا
 (طسوتم).تملعأ باب نم ناثلاو «تملع باب نم لوألا لوعفملاو
 يف نكتسملا ريمضلا نم لاح] :هيلإ !ًدنسم .ظفللا يف ةرثؤم نوكي ام يأ ظفللا ىلإ ةبوسنملا لماوعلا يأ :لماوعلا
 «مئاهبلا ام قعني ىلا تاوصألا مكح يف يه يلا ةيظفللا لماوعلا نع ةدرجا ءامسألا نع هب زرتحا [دّرجملا :هلوق
 هنكل «ةيظفللا لماوعلا نع اًدرحب ناك نإو هنأل ؛أدتبملا ربخ نع اًضيأ زرتحاو ءاهريغ عم ةبكرملا ريغلا ءامسألا يهو
 يراجلاو «ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملاو ءلعافلا مسا ةفصلاب دارملا :ةفصلا وأ (طسوتم).هب اًدنسم لب هيلإ ادنسم تسيل
 نع زارتحا هيفو ءدامتعالا لصحيل امهدعب ةعقاو افوكب ةفصلا دّيق امنإو «كوحأ يشيرق ام :وحن «بوسنمل اك اهارحب
 كشلل تسيلو «عمجلا نود ولخلا عنمل "وأ" ةملكو «دامتعالا مدعل ةأدتبم., تسيل ةفصلا نإف «ديز مئاق :كلوق
 ]1۸ :قيقحتلا ةياغ] . دحلا نود دودحملا ميسقتل يه ذإ ؛نييفوكلاو شفحألل افالح فيرعتلا فاني الف كيكشتلاو

 «ناديزلا مئاقأو ,ناديزلا مئاق نإو ءناديزلا مئاق ام :وحن ءاهريغو ةيماهفتسالا "له" دعب اذكو :ماهفتسالا فلأ وأ

 .اًعومجم وأ ئثم اهدعب يذلا رهاظلاو ةدرفم ةفصلا تناك نأب :ةعفار ۱۹۸/١] :يضر] .ناديزلا ٌنَسَح لهو
 ىلإ دئاع ريمضل ةعفار امف ؛ناديزلا نامئاقأ :وحن ءرمضمل ةعفارلا ةفصلا نع اًزارتحا رهاظلاب ديق امنإ :رهاظل

 ناكف ؛عمجي الو ىثي ال هيلع مدق اذإ لعافلا عفار نأ فرع امل ؛امهتينثت رجي مل رهاظل ةعفار تناك ولو «ناديزلا
 مسا وه يذلا لوألا أدتبملل لاثم :خئاق ٌديز [1۸ :قيقحتلا ةياغ].الإ سيل ءأدتبملا ىلع اًمدقم اًربخ "نامئاقأ"
 .يفنلا فرح دعب ةعقاولا ةفصلا لاثم :ناديزلا مئاق امو .ةيظفللا لماوعلا نع درحب
 امك "نئاك ناديزلا مايقأ" :هريدقتو ءفوذحم هربخو ءردصملا ةلزنم لزن انهه لعافلا مسا نإ :ليق :مئاقأو

 ربخلا ريدقت سيل :ليقو «(٠:ةرفبلر مهرن مل ْمَأ ْمُهْرذنأَأ مهيلَع ءاَوَس :ىلاعت هلوق يف مسالا ةلزنم لعفلا لزن
 ٠١[ :بيكرتلا لح].كنظ يف وأ كملع يف ناديزلا مئاق ردقي نأو «لعافلا مسا ىلع هئاقب عم اعنتم

 نأب ءاهدعب اًعقاو اًدرفم اًعوفرم امسا ماهفتسالاو يفنلا فرح دعب ةعقاولا ةفصلا تقفاو نإ يأ :ادرفم تقباط

 [18 :قيقحتلا ةياغ] .نيدرفم اهدعب عوفرملا مسالاو ةفصلا تناك
 ةفصلا نوك يناثلاو «ةلمجلا مامتإ يف ربخلا دسم ٌداسلا اهلعاف اهدعب امو ءأدتبم ةفصلا نوك امهدحأ :نارمألا
 اهإف «نوديزلا نومئاقأو «ناديزلا نامئاقأ :وحن ءاعومجم وأ ئثم تقباط اذإ ام فالخب ءأدتبم اهدعب امو اًربخ

 "نأكو «نإ" ربح نع زارتحا [هيمسقب أدتبملل لماش] :درجملا [1۹ :قيقحتلا ةياغ].الإ سيل «ربخ ذئنيح
 (طسوتم).برضي ديز :وحن ءمسا ريغ نوكي دق أدتبملا رب نأل ؛درحملا مسالا لقي حلو ,درجملا لاق امنإو ءامهريغو



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام م5 تاعوفرملا

 . رادلا يف اهبحاص" عنتماو 2"ديز هراد يف" زاج مث نمو ,ميدقتلا أدتبملا راع ,ةروكذملا
 0 ادتيملا يف لوألا يأ

 لا دل 2 :لثم ءاّم هجوب تصّصخت اذإ ةركن أدتبملا نوكي دقو
 771١( :ةرقبلا) هع لة وأ ةدئازإ أم فيرعتلا هيف لصألا نوك

 مق راحو حال ةعفار ماهفتسالا فلأ وأ يفنلا فرح دعب ةعقاو ةفص نوكي ال يذلا وهو :ةروكذملا
 نفتح يللا كل يعول ES [ربخلا ىلع أدتبملا مدقت] :ميدقتلا [57 :يدنه] .أدتبملا نم يناثلا مسقلا

 ىرحأو قيلأ مهألاو «مهأ نايبلاو «ةدافإلا ةدمع ربخلاو نايبلا ةدمع هنأل وأ ءةفصلا ىلع مدقم فوصوملاو

 ضرغلاو «ثودحلاو ددجتلا ىلع لدي هنأل ؛لعافلا نود لعفلا وه مهألا نإف ءلعافلاو لعفلا فالخب «ميدقتلاب

 ماودلا هيف نأل ؛أدتبملا وه مهألا نإف ؛ربخلاو أدتبمللا فالخب .ثودحلاو ددجتلا ىلع ةلالدلا وه ةيلعفلا ةلمحلا نم

 .ميدقتلا ًادتبملا لصأ نأ لحأل يأ :مث نم ۷٠[ :قيقحتلا ةياغ] .ةيمسالا ةلمحلا نم ضرغلا وهو «تابثلاو

 ؟ركذلا لبق رامضإلا مزليف ءرحأتملا "ديز" ىلإ اًدئاع ريمضلا نوك عم لاثملا اذه زاح مل :الثم ليق نإ يأ :زاج

 [۲۰۲/۱ :يضر].اريدقت ا افلا دوعملاف "هراد يف ديز" :ريدقتلاف «ميدقتلا ًادتبملا لصأ نأل :انلق

 نأل ؛يعمو اظفل ركذلا لبق رامضإلا مزلي هنأل ؛رادلا يق اهبحاص :لاقي نأ عنتما اذه لحألو :اهبحاص عنتماو

 ةمدقت امأو ءرهاظف اظفل همدقت امأ .ىّنعمو اًظفل رادلا ىلع مدقم وهو «رادلا ىلإ دوعي اهبحاص يق يذلا ريمضلا

 [فيرعتلا هيف لصألا نوك عم] :دقو (طسوتم).ربخلا ىلع اًمدقم نوكي نأ هقحو «أدتبم "اهبحاص" نألف يعم

 هيلع اًموكحم هنوكل ؛فيرعتلا ًادتبملا يف لصألا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «ةركن أدتبملا نوكي امّلق يأ «ليلقتلل دق ةملك

 وأ ةفرعم أدتبملا نوك بجي هنأ ىلع ةاحنلا روهمج نأ ملعا :ةركن 7١[ :قيقحتلا ةياغ].فيرعتلا هيف لصألاو

 امو ناقهدلا نبا لاقو .هتفرعم دعب الإ نوكي ال ءيشلا ىلع مكحلاو «هيلع موكحم هنأل ؛ام صيصخت اهيف ةركن

 «بطاحملا ةدافإ مالكلا نم ضرغلا نأل كلذو ؛ تعش ةركن يأ نع ربخأف ةدئافلا تلصح اذإ :لاق ام نسحأ

 صيصخت ريغ نم ةركن أدتبملا عقي هنأ قحلا مث ءال وأ ءيشب هيلع موكحمل صّصخُُ ءاوس ءمكحلا زاج تلصح اذإف

 لعاف وه يذلا أدتبملا :يناثلاو «هيوبيس بهذم ىلع ةّيبجعتلا "ام" :اهدحأ ءةدئافلا لوصحل عضاوملا نم ريثك يف

 ماهفتسالا تاملك :عبارلاو ءرورحبو راج وأ فرظ هربحخ يذلا أدتبملا :ثلاثلاو «باناذ رهأ رش :وحن «ئعملا يف

 "ام" دعب ام :سداسلاو «"كبرضي صحخشو الإ كارأ ام" :وحن "لاحلا واو" دعب ام :سماخلاو ؟كوبأ نم :وحن

 «'"ينءاج لجر" :يأ "؟كءاج نم" باوح يف "لحجر" :كلوق وحن «باوجلا :عباسلاو «كدنع سيلف مالغ امأ :وحن

 .هجو يأ هجوب يأ وجوب ةفص وأ ةدئاز ام :ام هجوب [۲۰۲/۱ :يضر].هل طباض الو ىصحي ال ام كلذ ريغو

 بيغرتو نيك رشملا ةلصاوم نع يهنلل ليلعت اذهو ُكرشم ٍدبع حاكن نم عفنأ نموم دبع حاكن يأ] :خلإ دبعلو
 اذإف ءرفاكلاو نمؤملا لمتحي "دبعلو" هلوق نأل ؛ةفصلاب صصخت أدتبم "دبعلو" :هلوق نإف [.نينمؤملا ةلصاوم يف

 ٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .نيعت عون هيف لصحو ءاصصخم راص «نمؤملاب فصو



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام ۳۷ تاعوفرملا

 «لجر رادلا يفو «باناذ 0 شو «كنم ريع دحأ امو اا مأ رادلا ف لجرأ و
 | توص

 ةلصتملا "مأ" نأل :ملكتملا دنع نيسنجلا دحأل ربخلا توبثب ملعلاب صّصخت أدتبم "لحجر" هلوق نإف :لجرأ و

 ةلزنمي راص اًمولعم ربخلا ناك اذإف «هدنع امهدحأل ربخلا توبثب ملعلا دعب نييعتلا نع لاؤسلل ةزمهلل ةلداعملا

 نأ اهنأش نم نإف ؛ربخلا فالخب ,«فوصوملا ىلع اهئارحإ لبق عماسلل ةمولعم نوكت نأ اهنأش نم ةفصلا ذإ ؛ةفصلا

 ام ملعلا دعب رابخإلاو «رابخإ اه ملعلا لبق تافصلا :ليق اذلو ءهنع ربحملا ىلع هئارحإ لبق ًالوهج نوكي
 «ميمت نب دنع أدتبم "دحأ" هلوق نإف :ٌلحأ امو ۷٠[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفصلاب صّصخُت هنأك أدتبملا راصف «تافص

 "الو ام" نأل :ميمت يب بهذم ىلع أدتبملل ليثمتلا اذهف «معت يفنلا قايس يف ةركنلا نأل ؛مومعلا ةفصب صّصخت

 ۷١[ :قيقحتلا ةياغ] .فرعي ام ىلع مهدنع نالمعي ال سيل ب نيتهبشملا

 ةفصلاب صصخت ةركن أدتبم "رش" :هلوق نإف ؛يناديملا هركذ «هلئاخمو ّرشلا تارامأ روهظ يف برضي لثم اذه :رشو

 صصخت وأ TT «ميظعتلل هيف نيونتلا نأل كلذو «ريقح رش ال بلكلا ّرهأ ميظع رش :هريدقت «ةردقملا

 لدبلاو "ره" يف رتتسملا ريمضلا نم الدب "رش" لعمج "بان اذ رش ّرهأ" :لصألا يف ناك ثيح ىيعملا يف ًالعاف هنوكب
 اذ ّرهأ ام" :نيعملا نوكيف ءرصحلا بجوي ريحأتلا هقح ام علقت نأل ؛رصحلا ديفيل مدق مث ءئيعم لعاف لعافلا نم

 مث ءأدتبم ةركنلا عوقو حيحصت ةرورضل مهفلا نع ديعب هحو هنأ عم ريحأتلاو ميدقتلا اوردق امنإو «"رش الإ بان

 E سس عار نا رات را ا يئاحلا نوكي نأب اًريخ نوكي دق داتعملا حابنلاب بلكلل رهملا نأ ملعا

 ارش الإ نوكي ال اذهو ءءوسلا هنم ىشختو «هب مءاشتي داتعم ريغ حابنب هل رهملاو ءاودع وأ اضل يئاحلا نوكي نأب اًرش

 E 0 ييجيْت<* كبل

 ۷١[ :قيقحتلا ةياغ].بلكلا بان يذب دارملاو "بان اذ رهأ ريقح ال ميظع رش" :ئعملا نوكيف ءرصقلا حصي

 :ليق اذإ هنأل ؛امكح هنوكل نيعتف «فرظ وه يذلا ربخلا ميدقتب صصخت أدتبم "لحجر" نإف :لجر رادلا يفو
 ۷١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفصلاب صّصخم هنأكف «رادلا يف هرارقتساب فوصوم هدعب ام نأ ملع "رادلا يف"

 هلعف فذحف «كيلع اًمالس تملس :هلصأ ذإ ؛ملكتملا ىلإ اًبوسنم هنوكب صصخت أدتبم مالسف :كيلع مالسو

 ف مركو رارمتسالا دصقل عفرلا ىلإ بصنلا نم لدعف < "كيلع اًمالس" راصف ءردصملا لاعفأ فذحي امك

 نأل ؛هكلم فنصملا هب لثم امك ةيلعفو ةيمسا ةلمج نوكي أدتبملا رب يأ :لإ ربخلاو ۷١[ :قيقحتلا ةياغ] .ءاعدلا

 دحأ هنوكل ؛دارفإلا ريخلا يف لصألا نأ ىلإ ةراشإ "دق" ةملك يفو «ةلمجلاب عقي درفملاب عقي امك مكحلا

 ضعبو يرابنألا نبا لاقو «حيحصلا وهو ةيئاشنإ وأ ةيربخ تناك ءاوس ءاقلطم ةلمجلاب دارملاو «مالكلا يئزح
 .ليوأت نودب ةيئاشنإ ةلمج نوكي ال ربخلا :نييفوكلا



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام ۳۸ تاعوفرملا

 معا ,فذُي دقو ,دئاع نم ٌدبالف "هوبا ماق ديزو «مئاق هوبا دز" :لثم ةلمج

 ؟"ك وبأ رم" رم" :لثم مالكلا ُرِدَّص هل ام ىلع ًالمتشم ًادتبلا ناک اذإو .ةلمجب ٌردقم هنأ ىلع

 أدتبملل اًررخ نوكي نأ حص ةيمسق تناك ول ةيئاشنإلا نأ يف روهمجلا عبت هنأكف «ةيربخ اهفوكب ديقي مل :ةلمج
 نوكي ال نأ بجي ربخلا ناب كيم ال وه تلا ديسلا عبت دقو «هتحت لئاط ال ام. نيكسمتم اوعنم نم مهنمو

 لاوحأ نم تسيل ملكتملاب ةمئاق ةفص برضلا بلطف «هبرضا ديز :تلق اذإ :ًالغم «ليوأتب الإ هلاوحأ نم "لاح

 (فع).كلذ هيف لاقي نأ هقاقحتسا وأ «هقح قاالر هنوك وأ :تلطلل اقل ةقوك راغا الإ ديز

 ًادتبملا ريح ةيمسالا ةلمحلاو ,ياثلا أدتبملا ربح مئاقو «ناث أدتبم هوبأو ءأدتبم ديزف «ةيربخلا ةلمحلا ريظن اذه] :لثم

 .ديز لحرلا معن :كلوقو (٠.:صر كب احم ال ما ليف :ىلاعت هلوق ةيئاشنإلا ةلمحلا ريظنو [لوألا
 ناك اذإ يأ] :كئاع نم .لوألا أدتبملا ربح ةيلعفلا ةلمحلاو «هلعاف "هوبأ"و «لعف "ماق"و ءأدتبم ديزف :ماق ديزو

 تقلعت اذإف ءاهسفنب ةلقتسم يه يه ثيح نم ةلمجلا نأل [ًادتبملا ىلإ ةلمجلا نم دوعي دئاع نم دبالف «ةلمج ربخلا

 [7؟ :ةياغ] .لحرلا معن يف ماللاك هريغ وأ طبارلا كلذ ناك اًريمض ءاهطبري طبار يأ دئاع ىلإ جاتحت ءيشب

 عئاب نأ ةنيرقب هنم ناونملاو هنم ركلا يأ «مهردب ناونم نمسلاو «نيتسب ركلا ربلا :وحن «ةنيرقب دئاعلا يأ :فذحي دقو

 نم ورمعو رادلا يف ديز :وحن ءافرظ عقو يذلا ربخلا يأ :افرظ عقو امو [7؟ :ةياغ] .كلذ ريغ رعسي ال نمسلاو ربلا

 ۷٣[ :ةياغ] .هيلع فرظلا ةلالدل ةماعلا لاعفألا نم فوذحم لعفب قلعتم يأ «ةلمجب ردقم هنأ ىلع ةاحنلا رثكأف «ماركلا

 او "غلو" رو ہک فالتخاو "عقو' ىف عقو فالتخا یلع' عقوام' ىف'عقو" نع لاح وأ عقول ربخ"افرظ عقوام" ىف'افرظ عقو'
 ناز ووش تاو فرط کے زهتب کا «ممانن لاعفا زا یش یورو «تسسا صققان لاوفا زا ةاحن تب كيو "عطول" مك تس نيا تس

 عف ر رقت تسا ردم لڑوم یب ر رقم رق نآ کر ت آرب ناي رعب یھی وین کا لب ءرو رجب راج ںوچ فرت کرم يراج إب ناكم إب دشا
 وارا رخ رو لکا رج ءروك ب لاعفا زا لک اف ما ري دقت ورک تسا ردقم ناقل كيدزتو لم زو سا لا ل لارج اع لاققأ ا

 کار .كسا

 لوصحو كسا ووجوو تسا تومثو تسا 4 لوقت بای را رر مو لانا

 .هريخأتو هعيدقت تابجوم نايب يف عرش مسقتلا أدتبملا لصأ نأ قباب كيث ا ناک اذإو

 وه :وحن نأشلا ريمضو «همركأ انأف ئمركي نم :وحن طرشلاو ؟كوبأ نم :وحن «ماهفتسالاك :مالكلا ردص هلام

 [7» :ةياغ] .اديز نسحأ ام :وحن بجعتلاو «قلطنم ديزل :وحن ءأدتبملا ىلع ءادتبالا مال لوحدو «قلطنم ديز

 كوبأ ديز وأ ؟كاذ مأ كوبأ اذه ئيعمب ماهفتسالا وهو «مالكلا ردص هلام ىلع لمتشم أدتبم "نم" نإف :كوبأ نم

 [45 :يدنه]؟امهريغ مأ ورمع مأ



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام ۳۹ تاعوفرملا

 لا ةبتر يف
 نيأ ` :لثم و در و و .هعدقت بجو اق كير" :لثم

 :لثم ءأدعبلا يف ةيمض هقّلعتل وأ ؛"لحر رادلا يا :لثم ,هل اححصم ناك وأ "ڈیز
 ريخلا دسم دسيام يأ

 A e يدنع ل ن غار ناك نك "ادبر اهلثم ةرمشلا ىلع"

 أدتبم "كنم لضفأ" نإف :كنم لضفأ .ٌديز قلطنملا وأ «قلطنملا ديز :وحن «نيتفرعم ربخلاو أدتبلا يأ :نيتفرعم اناك

 ۷٣[ :ةياغ] ."نم" عم ليضفتلا لعفأ امهنم الك نأل ؛صيصختلا ةبتر يف نايواستم امهالكو «هربخ "نيم لضفأ"و

 يف ربخلا ىلع أدتبملا مدقت يأ :هميدقت .لعافلاب أدتبملا هبتشا مّدق ول هنإف ءأدتبملل لعف وهو ربح "ماق" نإف :ماق

 يف امأ «ربخلاب أدتبملا سبتلي الئلف ثلاثلاو يناثلا يف امأو ءهترادص لطبي الئلف لوألا يف امأ «ةروكذملا عضاوملا

 ردص يضتقي امل ةنمضتم ةلمج ربخلا ناك نإ هنأل ,درفملاب ربخلا دّيق امنإ :درفملا .لعافلاب أدتبملا سبتلي الئلف عبارلا

 ىلع مدقتلا اهيفكي مالكلا ردص يضتقي ام رئاسو ماهفتسالا ذإ "؟هوبأ نم ديز" :لثم «هعيدقت بحي مل مالكلا

 [؟١/71 :يضر] .ةلمحلا كلت بكر دحأ اهيلع مدقتي ال ثيحب «لمجلا نم ةلمج ردص

 ؛ةلمج "ديز نيأ" يف ربخلا :ليق نإف .ماهفتسالا وهو «مالكلا ردص هلام ىلع لمتشم درفم ربح "نيأ" نإف :نيأ

 نأ نم رم ام هباوج :ليق درفم ربح هنإ :لاق فيكف ؛ةلمحب ردقم هنأ ىلع رثكألاف افرظ عقو امو «فرظ هنأل

 [۷ ٤ :قيقحتلا ةياغ] .يروص ال يرابتعا رمأ نكتسملا ريمضلا ذإ ؛ةروص ةلمحج سيل ام درفملاب دارملا
 .صيصخت الب ىقبي مدقي مل نإو «ةركن أدتبملا ءيحب هصّصخيو هححصي أدتبملا ىلع ربخلا مدقت يأ :هل اًححصم

 .زئاج ريغ اذو «ركذلا لبق رامضإلا مزلي ربخلا مدقي مل نإف «ربخلا ىلإ دوعي ريمض ًادتبملاب لصتي نأب :أدتبملا يف

 راجل قلعتل ةرمتلا وهو «ربخلا قلعتم ىلإ دئاع ريمض هب لصتا دقو ءأدتبم "اهلثم" :هلوق نإف :اهلثم ةرمتلا ىلع
 :هلوق عومجم وه ربخلا لاقي وأ «ربخلا دسم داس قلعتملا اذهو ؛هربخ وه يذلا "لصاح" وأ "لصح"ب رورجلاو
 وه يذلا ةرمتلا ىلإ دئاع أدتبملاب لصتملا ريمضلاو «لكلاب ءزجلا قلعت طقف ةرمتلا وه ربخلا قلعتمو «"ةرمتلا ىلع"

 دبز ةرمتلا ىلع لصاح وأ لصح" يأ «فوصوملا نع لازم ةفاضإلاب ٌماتلا نع زييمت "اًدبز" :هلوقو «ربخلا قلعتم

 وه زييمتلا ىلإ جاتحلا مهبملا مسالاف ءدبزلا عم برعلا يف لكؤت ةرمتلا نأل ؛هب مالكلا اذه ديقو «"رادقم يف اهلثم

 .دنيوك هكسم يدنهو «ريش فكو بآ فك :نيتحتفب دبز :اًدبز ۷٤[ :قيقحتلا ةياغ] .هماهبإل لثملا

 سبتلي الثل "نأ"ب عقي يذلا ربخلا مدقت نيعت امنإ [أدتبم درفملاب ةلوؤملا اهربخو اهمسا عم "نأ" عقي نأب] :نأ نع

 ادتبملاو ةلمج افوكل ؛أدتبم اهربخو اهمسا عم نوكي نأ حلصت ال ةروسكملا نأل ؛ةروسكملا "نإ" ب ةحوتفملا "نأ"

 rrr/1] :يضر] .ريغ ال ةحوتفملا "نأ" يه ربخلا دعب ام نأ نيعت اذل «درفم



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام 56 تاعوفرملا

 وه

 ىنعم ًادتبملا نمضتي دقو «"لقاع ماع لز لم ا خلا ددعتي دقو هعيدقت بجو

 ةركنلا وأ ءيفرظ وأ ٍلعفب لوصوملا م مسالا كلذو ءربخلا يف ءافلا لوحد حصيف طرشلا
 رمد تا سال قا

 يف وأ ئيتأي لحر لکو .مهرد هلف راذلا يف وأ ئيتأب يذلا :لثم ءامكب لا

 ةفوصوملا ةركنلا ريظن اذه لوصوملا يظن - م 1
 LCAR O DI N لعلو تيلو , مهرد هلف رادلا

 ريخأت اًضيأ بجيو [هيلع فطع ام عم "نّمضت اذإو" :هلوقل ءازح«عضاوملا هذه يف أدتبملا ىلعإ :هميدقت بجو

 "الإ" نود نم هتمّدق نإ َكنأل ؛ديز مئاق امنإ :وحن نيعم وأ ءديز الإ مئاق ام :وحن ءاظفل "الإ" دعب يذلا أدتبملا

 .كلذ زوجي الو «غرفملا ءانثتسالا يف مكحلا ىلع ءانثتسالا ةادأ مدقتل زجي مل "الإ" عم هتمدق نإو ءرصحلا سكعنا

 متي مل نإ بحاوو «لقاع ملاع ديز :وحن «هنودب ىعملا مت نإ زئاج ددعتلا كلذو :ددعتي دقو ۲۳١/١[ :يضر]
 ل اذإ امأ «واولا ريغب وأ واولاب رخآلا ىلع نيربخلا دحأ فطعي نأ زوجي اًضيأو «ضماح ولح اذه :وحن هنودب

 رخآلاو ملاع امهدحأ يأ ,لهاجو ملاع امه :وحن ءواولا نم دبالف أدتبملا عومجم ىلإ نيربخلا دحأ ريمض عحري

 .تافصلا يف امك ةددعتم ماكحأب ءيشلا ىلع مكحي دقو «مكح هنأل :ربخلا (يلع قوشعم يولوم).لهاح

 قلعتم اًريدقت وأ اًظفل روكذم لعف نم اًطرش نوكي نأ حصي ام ركذو «مامبإلا نم هيف ال كلذو :نّمضتي دقو
 (طسوتم).طرشلا يف امك ضرغلا اذهب ءافلاب ءيح يناثلل ببس لوألا نأ دصق اذإف ءفرظلا

 وهو فطعلل ءافلا :حصيف .يناثلل اببس لوألا نوك ليقو ءلوألل اموزلم يناثلا نوك وهو :طرشلا ىنعم
 دصق اذإ أدتبملا ربخ يف ةيئازجلا ءافلا لوخد حصيف يأ .دهعلل ربخلا يف ماللاو "نمضتي" :هلوق ىلع فوطعم

 ؛ربخلا يف ةبحاو ءافلاف «ةمزالملا وأ ةيببسلا دصق اذإ :ليقو ءالف الإو ءلوألل يناثلا ةمزالم وأ يناثلل لوألا ةيببس

 ملو "حصيف" :لاق امنإو ءاذه ىلع خيشلا مالك لمحي نأ نكميو «زجي مل الإو «ةمزالملا وأ ةيببسلا دصق ىلع لديل

 حيحصلاو «عنمي ال "حصي" :هلوقب داري وأ ببوحولا نود زاوجلا زيح يف ةمزالملاو ةيببسلا دصق نأل ؛بجيف :لقي
 طرشلا ءازج سيل هنإ ثيح نمف «ءازجلاك ربخلا نأل ؛ةبجاو ال ةزئاج ةمزالملا وأ ةيببسلا دصق دنع ءافلا نأ

 ۷٠| :قيقحتلا ةياغ].مهرد هل ئيتأي يذلا :وحن «ةمزالملا وأ ةيببسلا دصق عم اهنم هدرحب زاحج ةقيقح

 لب «نيطرشلا نيب ديدرتب سيل "رادلا يف وأ" :هلوقو ءطرشلا نعم نمضت يذلا ًادتبملا باوح ءافلا :مهرد هلف
 ةركنلا ريظن هلثمو ا ناكم «"رادلا يف" لاقي وأ "نابل :لاقي يأ «ةرابع ىلع ةرابع فطع باب نم وه

 ۷٠[ :ةياغ] .ئيتأي عضوم "رادلا يف" لاقي وأ ءٰييتأي :لاقي يأ «مهرد هلف رادلا يف وأ ئيتأي لحر لك وهو ةفوصوملا

 .لعفلاب ةهبشملا فورح نم نافرح امه :لعلو تيلو



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام ٤١ تاعوف رملا

 لوقك ءاراوح ٍةنيرق مايقل أدتبلا فذحي دقو .امب "نإ" مهن مهضعب قحلأو «قافتالاب ناعنام

 يف مرتلا اميف اًبوجوو ."عبسلا اذإف تجرخ" :لثم 00 ٌريخلاو ."هللاو لالما" :لهتسملا

 I ل ,"اذك ناكل ڈیز الول" :لثم «هریغ هعضوم

 قدصلاب هيلع موكحم ريغ "لعلو تيل" ربح نأل كلذو ؛يونعم ضقانت ىلإ يدؤي هنأل [ربخلا يئ ءافلا لوحد نم] :ناعنام

 (حرش).ضقانت ءافلا نيبو امهنيب عمجلا يف ناكف ,بذكلاو قدصلا لمتحي ضح ربح ءافلا دعب عقي امو «بذكلاو

 زاجأو ءءافلا لوحد زوجي ال :هيوبيس وهو مهضعب لاقف «ةدّدشملا ةروسكملا "نإ" يف اوفلتخا :مهضعب قحلأو

 نأ ىلإ رظن هزاجأ نمو ءطرشلا هبشي ام اذكف «هيف "نإ" لحدي ال طرشلا نأ لإ رظن لوألا ناكف ءشفحألا

 ۲٤١/١[ :يضرلا يف اذك]."لعلو تيل" فالخب ءرابخخإلا نعم ام ريغتي ال "نإ"

 هجو امف ءاضيأ "ّنكلو نأك" فو «ةحوتفملا "نأ" يف فلتخا ةروسكملا "نإ" يف فلتحا امك ليق نإ :اممب نإ

 لامعتسا ليلدب حوجرم ةروسكملا "نإ" يف عنملاب لوقلا لعل :ليق ؟فالتحالا نايبب ةروسكملا "نإ" صيصخت

 ىلع ضعبلا 0 نأ ةروسكملا "نإ" يف نّيبف «فالتحا اهريغ يفو «فالتحا ال فالح اهيفف «نآرقلا

 ةيلقع وأ ةيظفل ةنيرق لوصح تقو يأ :ةديرق مايقل [۷۷ :قيقحتلا ةياغ] .ليق اذك ءرثكألا فالح

 .لالهلا ةيؤر دنع توصلا عفار وأ ءلالملا رصبم لوقم لثم يأ :لهتسملا لوقك

 نأل :ليق ؟اذه لالهلا ريدقتب ربخلا فذح باب نم لعجي مل مِل :ليق نإف [ةيلاح ةنيرقل لالملا اذه يأ] :لالحلا

 نيعتي ال ذئنيحو «فقولا لجأل نكاس لالملا رخآ نأ مهوتي العل مسقلاب ىتأ امنإو «ةراشإلاب هنيعت ال هسفن دوصقملا

 نإف ؛برعلا ةداع ىلع ايرج مسقلا صح امنإو «"رصبأ" ريدقت ىلع اًبوصنم نوكي نأ لمتحي لب ءاًعوفرم نوكي نأ

 «فوذحم هربخ أدتبم "عبسلا" نإف :عبسلا اذإف [۷۷ :قيقحتلا ةياغ] .اًريثك مهمالك يف مسقلا اوركذي نأ مهتداع

 لعفلا ىلع لدي وهو «فرظال هنإف ؛ةأجافملل "اذإ" يه ربخلا اذه فذحل ةنيرقلاو ءلصاح وأ دوجوم عبسلا اذإف يأ

 وهو «ةماعلا رايتخا وهو «جاجزلا دنع نامز فرظ هنأل ؛اًربح "اذإ" نوكي نأ حصي الف ءلوصحلاو دوجولاك ماعلا

 يأ "تحرخ" :هلوق ىلع فوطعم وهو «فطعلل ءافلاو «ةأجافملا نعم هيف لماعلاو «ةئجلا نع اربح حصي ال

 ]۷۸ :قيقحتلا ةياغ] .ةيلعفلا ىلع ةيلعفلا فطع ىعملا ثيح نم نوكيف «عبسلا دوحو نامز ةأجافم تحرح

 يل يأ «ةفوصوم "ام" ةملك :مرتلا اميف .ابجاو افذح ربخلا فذحي دق يأ «اًراوح هلوق ىلع فطع :اًبوجوو

 ةيردصم وأ «ةنيرق عم ربخلا دسم ربخلا ريغ هيف دس بيكرت يف يأ «ربخلا عضوم يف ربخلا ريغ هيف مزتلا بيكرت

 دعب عقو مسا لك يأ :ديز الول [۷۸ :قيقحتلا ةياغ].ربخلا عضوم يف ربخلا ريغ مزتلا تقو يف يأ ةينيح

 ٤۸[ :يدنه] .اذك ناكل دوجوم ديز الول يأ" هّدسم اهاوج ّدسل ؛هفذح بجي اماع هربخ ناكو "الول"



 اًهاوخأو نإ ربخ ۲ تاعوفرملا

 .'اذک نلعفال كرمعلو «هتعيص و لجر لکو ءامئاق اديز يرض" :لثمو

 ."مئاق 56 نإ" :لثم «يفورحلا هذه لوحد دعب دنسملا وه :اهاوخأو "نإ" ربح

 SO LG SRA ,هعدقت ىف الإ أدتبملا ربخ رمأك هّرمأو
 ١ همكح وأ هنأش

 ةد لاخع خبر هک و[ لومتمملا وأ :لغاقلا لا فاض ةليراع وأ ةر ادعم ناك دبس لك ىأ او

 اًديز يبرض :وحن ءهّدسم لاخلا دسل هربخ فذح بجي ءردصملا كلذ ىلإ افاضم ليضفت مسا ناك وأ ةلمج وأ

 يفو ءاّمئاق ريمألا نوكي ام بطخأو ءائوتلم قيوسلا يبرش رثكأو ءامئاق اًديز تبرض نأو «نيمئاق وأ امئاق

 "ئاق" لعجب "اًمئاق ناك اذإ لصاح اًديز يرض" :هريدقت نأ ىلإ نويرصبلا بهذف :بهاذم "امئاق اًديز ر

 55 يبرض" :هريدقت نويفوكلا لاقو .ةثحب سيل يذلا أدتبملل اربح اًعقاو اًرقتسم ا "اذإ"و مات ناو لاح

 ًأدتبملا دييقتو «هدسم ءيشلا ّدس ريغ نم ربخلا فذح مهمزليو ءأدتبملا تاقلعتم نم "اًمئاق" لعجب "لصاح اًمئاق

 اًعقاو هلثم ردصم فذحب "اًمئاق هبرض وأ يبرض اًديز يبرض" :هريدقت :ليقو .لامعتسالا ليلدب همومع دوصقملا
 [ 1/8 :يدنه] .رهاظ امهفعضو ؛هل ربح ال أدتبم وه ليقو اربح

 عع واوب ءيش هيلع فطع أدتبم لك نأ دارملاو «نانورقم وأ نابراقتم هتفرحو لحجر لك يأ :لجر لکو
 ]4۸ :يدنه] .هدسم اهدسلو هنع عم نعم يلا واولا ءانغإل هربح فذح بجي “عم

 بارا دل هر فذح تج هب امسقم کرن ادعم لك نأ :ةارملاو هب مسقأ ام كؤاقبو كرمعل يأ :كرمعلو

 وردا نم ایما کاو هادا أ اقوا و نإ يحتل نا یی رغ ا نإ ريع | ی | قبس

 [45 :يدنه]."لعلو «تيلو ءنكلو «نأكو «نأ" :يهو «ةهبشملا فورحلا نم ةيقابلا ةسمخلا
 .اتاوخأو "نإ" يهو «فورحلا هذه دحأ يأ :هذه .ةيعبت الب "نإ" مسا ىلإ دنسملا هب دارملاو :دنسملا

 اًدحوم هنوك نم هماكحأ يفو «ةلمج وأ اًدرفم هنوك نم هماسقأ يف :أدتبملا ربخ ."نإ" لوحد دعب دنسم هنإف :ٌوئاق

 يف ادتبملا ربخ قلاخي دقو ؛دئاغ نم دبالف ةلج ناك اذإ هنأ نم هطئارش يفو ءافوذحم وأ اًروكذم وأ ءاّددعتم وأ

 ٤۹[ :يدنه] .مالكلا ردص هل امل اتمضتم اًدرفم نوكي ال اهربخ نأ

 ربخ ميدقت زاح دقف ءاعانتماو اًراوج هيف ناقرتفي ثيح ةفصلا هذه يف الإ فاصوألا عيمج يف يأ :هميدقت يف الإ

 يهو «لعفلا لمع نع طاطحنالاو «ةفصتملا هلمع ةروص بلق هميدقت يف نأل ؛"نإ" ربح ميدقت رجي ملو «أدتبمل

 [45 :يدنه].بوصأ ناكل "مدقتلا يف الإ" :لاق ولو «عوفرملا نع بوصنملا ريخأت



 الو ام مسا ءسدجلا يفنل يتلا ال ربخ ٤ تاعوفرملا

 لجر مالغ الا sS e ال" ريخ .افرظ ناك اذإ لإ

 وه :سيلب نيتهّيشملا "الو ام" مسا .هئوتبني ال ميمتونبو ءاريثك فذحيو ."اهيف فيرظ
 .ذاش "ال" يف وهو 8-9 لصف هارد و لو قدرا م احط وعد ده هيلا لدم

 لمعلا

 حتا هيف كلا و قالا لاففألا ن "ناك" و مقاس ةا كورظلا: نت فرط "اذإ"و اعنا فرخ: لإ

 ؛اًريدقت ددعتم وه ذإ "هعدقت يف" و نم عم وهو ءاهيلإ "اذإ" ةفاضإب رجلا عضوم يف ةلمجلاو «هربح "ندعو

 «لوألا نم هنأل ؛ابجوم يناثلا ءانثتسالا اذه نوكيف و فوكو وک مدقت الإ ربخ لك مدقت هلوانتب قلطم هنأل

 اهمسا ىلع ربخلا علقت يف الإ :هريدقتو «فوذحم ىلع وأ أدتبملا ربح رمأك متدقتلا يف فرظلا رمأ نوكيف «يفنم وهو

 الإ تاقوألا عيمج يف زئاج ريغ مدقتلا يأ ناك" اذإ ]۱۷ :تک لا لح] .افرظ هنوك تقو الإ تاقوألا عيمج يف

 ٤۹٩[ :يدنه] .هريغ يف عسوتي ال ام فرظلا يف عّموتي ثيح مدقتي نأ زوجي ذهيحف ءافرظ هنوك تقو
 يفنل ًالثم "مئاق لجر ال" ذإ ؛سنجلا مكح يفنل يأ :سدجلا يفنل ."ال" ربخ هنم يأ ربخلا فوذحم أدتبم :ال ربخ
 "ال" لوحد دعب دنسملا وه ”فيرظ" ف :فيرظ .هدعب عباوتلا ركذ ةنيرقل ةيعبت الب :اهوخد .لحرلا يفنل ال «مايقلا

 ةفص فيرظلا نأ مهوتي المل "فيرظ لحجر ال" وهو «روهشملا لاثملا دروي لو «لاثملا اذه دروأ اغنإو نيا يف يل

 5٠[ :يدنه].لاح الو ٍيفيرظ فرظ ال «ربخخ دعب ربح ءرادلا ف يأ :اهيف (طّسوتم). لحما لع المح لجرل
 هيلع يفنلا ةلالدل كلذ ريغو لصاحلاو دوجوملاك اًماع ربخلا ناك اذإ اًريثك هذه "ال" ربح فذحي يأ :فذحيو

 (طسوتم) .هللا الإ دوجوم هلإ ال :يأ «" راقفلا وذ الإ فيس ال"و "ىلع الإ ىف ال"و «"هللا الإ هلإ ال" :وحن

 یفتنا :"لام الو لهآ ال" نعم :نولوقيو ءاريدقت الو اظفل ال ءالصأ اهربخ نوتبثي ال امهدحأ :نيينعم لمتحي :ميمتونبو
 ا :قيقحتلا ةياغ].فذحلا بوجوب نيلئاق اًظفل اهربخ نوتبثي ال مهفأ يناثلاو ءريخلا ريدقت ىلإ جاتحي الف < لال لهألا

 ةفص [ةيمسالا ىلع لوحدلاو يفنلا يفإ :نيتهبشملا [5 ٠ :يدنه]."الو ام" مسا هنم يأ ربخلا فوذحم أدتبم :مسا

 امك عبات ريغ نوكيو هرب هيلإ دنسأ يذلا يأ :هيلإ 3 وه 5٠[ :يدنه].سيلب :هلوق هب قلعتيو "الو ام

 سيل ام هب جرحخو «"امئاق كوحأ ديز ام" يف "كوحأ" و «"مئاق هوبأ ديز ام" يف "هوبأ" (لحدي) دري الف «رم
 اهنإو :لجر الو [5 ١ :يدنه]."الو ام" مسا ريغ هب جرخو «هيلإ دنسملا فرظ ”امهوحد دعب" :هلوقو «هيلإ دنسمم
 [۸۲ :قيقحتلا ةياغ] .ةفرعملاو ةركنلا يف لمعت اُنِإف ,"ام" فالخب ءةركنلا يف الإ لمعي ال "ال" نأل ؛ةركنلاب ىتأ

 نقلل سلا ن "سلات اه روق داف ا ي "ورا علا لآ "نبيل" كتم ا نأ دخ

 :رعاشلا لوق :وحن «عامسلا دروم ىلع اهلمع رصتقيف مسالا يف لاحللو عراضملا يف لابقتسالا يفنل "ال"و «لاحلا
 حاربال سيق نبا انأف اشارن نع دص نم

 ۸۲ :,قيقحتلا ةياغأ



 تابوصنملا

 . لعف لعاف هلعف ام مسا وهو :قلطملا لوعفملا هنمف .ةيلوعفملا ملَع ىلع َلمّتْشا ام وه

 5٠0([ :يدنه).بصنلا ةفخلو امترثكل ؛تارورجلا ىلع اهمدقو ؛«تابوصنملا يف عرش تاعوفرملا نم غرف الإ :تابوصنملا

 :هلوق نوكي نأ لمتحيو «هربخ "لمتشا ام" :هلوقو «بارعإلا نم هل لحم ال لصف ريمض "وهو «أدتبم
 :لاق امل هنأل ؛ةفنأتسم ةلمج "لمتشا ام" :هلوقو «تابوصنملا ركذ اذه :ريدقتلاو .فوذحم أدتبم ربح "تابوصنملا"

 «بصنلا وهو "ةيلوعفملا ملع ىلع لمتشا ام وه" :لاقف ؟تابوصنملا ام :لأس ًالئاس نأكف «تابوصنملا ركذ اذه
 «فوصوملا ةقباطمل نوكي نأ لمتحي "ةيلوعفملا" يف ءاتلاو «نيديزلا وأ ءهابأ وأ ءاديز تيأر :وحن ءءايلاو فلألاو

 [/١؟ :قيقحتلا ةياغ] .تاقحلملا 0 «لوعفملا ىلإ ةبوسنملا ةلصخلا يأ «ةبسنلل ءابلاو

 هبصن نأل ؛اقلطم ىمسيو ءربخلا مدقم أدتبم] :قلطملا لوعفملا .ريسفتلل ءافلاو ءةيلوعفملا ملع ىلع لمتشا ام يأ :هنمف

 يقيقحلا لوعفملا هنأل ؛قلطملا لوعفملا مدق 5٠([ :يدنه).تابوصنملا لصأ اهنأل ؛ليعافملا مدق امنإو «فرحب ديقم ريغ

 دير ترض" :كلوق قاديز ةيراض:نآل ؛العاف راص لوعفملا اذه مايق لجألو «هلبق روكذملا لعفلا لعاف هكر يذلا

 موي كمادق تبرض :وحن «هيف لوعفملاو ءاديز تبرض :وحن «هب لوعفملا امأ «هنم ردصملا اذه لوصح لحأل "اب

 لعافلل ال ناك نإو وهف هل لوعفملا امأو «هعم لوعفملا اذكو ءهدجوأو روكذملا لعافلا هلعف امن اسيلف 5

 سيل "اعمط كترز" كلوق يف اًرئاز ملكتملا نوك نأ ىرت الأ «هب لوعفملا اذه مايقل تسيل هتيلعاف نأ الإ «هنم اًرداصو

 ؛هركذ مدقتب قحأ وهف هل لوعفملا نم لعافلاب صمخأ قلطملا لوعفملا نأ نابف .ةرايزلا لحأل لب هب عمطلا مايق لحأل
 [؟١/55 :يضر].ةلع الب لعف ٌبرف هل لوعفملا فالخب ءركذي مل وأ ّركذ «قلطم لوعفم هلو الإ لعف ال اًضيأو
 نأ "نواب" وق هيلع فريد نك ل سلا وفل EAs ام نأل ؛ثدح نع ةرابع "ام" :ام

 امك تا اخ وع ا ناو ترهل اا افا نا كرا يو طم لع ايد ذاك

 دارأ لب «يقيقحلا امهانعم ا درو ا :يعادلا لاق اذإ هنأل ؛ردصملا ىرحجب ايرحأف «كالهلاب ءاعد هنأل

 تام :وحن «"لعف لعاف هلعف" :هلوق ىلع دري :هلعف ف 8١[ :قيقحتلا ةياغ نم]. رجح او بارتلاب اكاله تكله :هب

 رودص سيل ذإ ؛لعف لعاف هلعف امم سيل هنأ عم قلطم لوعفم اهنم الك نإف ءافرش فرشو «ةماسح مسحو اوم

 دري اذكو .اًمكح اخ ًالعاف دع فرشلاو ةماسحخلاو توملل ًالباق ناك ا لعافلا ناب بيحأو .هتيح نم اهنم لك

 لعاف هنأب بيحأو .هلعاف مسي مل ام لوعفم هلعف لب «لعاف هلعف امم سيل هنإف ؛لوهجلا ةغيصب "اًبرض تبرض" هيلع

 بيحأو .لعفلا لعاف هلعف امن ال «ةفصلا لعاف هلعف ام هنإف ؛اًبرض براض ديز :وحن "لعف" :هلوق ىلع دريو .اًمكح

 [87 :قيقحتلا ةياغ] .ةفصلاو يحالطصالا لعفلا نم معأ وهو (ثدحلا وهو) يوغللا لعفلا :لعفلاب دارملا نأب



 قلطملا لوعفملا لعف فذح 4٥ تابوصنملا

 ,ةسلجو ءاسولج تسلج" :وحن .ددعلاو عونلاو ديكاتلل نوكي دقو ,هانعمب روك ذم

 ددعلا ىلع لد ثيح

 ا نک دقو ءهيرخأ ِفالخب عَمجي الو ىتني ال لوألاف «"ةسلَجو

 قلطملا لوعفملا وأ ردصملا

 "مدقم ريخ" :مدق نمل كلوقك اًزاوج ةنيرق e E دقو ءاسولخب 3

 هرفس نم

 اًسايقو ءابجعو ءاركشو ءادمحو ءاعدجو كيو ءاّيعرو ءاّيقس :لثم ءاعام اًبوجحوو

 اركش تركش ةبيخ باح ايعر هللا كاعر ايقس هللا كاقس

 بيحأو .اًدمحو ءاركشو «باقرلا برضف :وحن ءاهلعف ركذي مل يلا رداصملا "روكذم" :هلوق ىلع دري :روكذم
 ءابرض هتبرض :وحن «هنيعب اًروكذم ناك اذإ امك ةقيقح نوكي نأ نم معأ روكذملاف ءامكحو اًريدقت روكذم هنأب

 دروأ :هانعمب [۸۲ :ةدايزلا عم ةياغلا نم] .اًدمحو ءاًركشو «باقرلا برض :وحن ءاردقم ناك اذإ امك اًمكح وأ

 ميقأو فاضملا فذح هنأب عونلل ردصملا ماقم مئاق هنإ :لوقأ «هانعم. سيلو قلطم لوعفم هنإف "اطوس هتبرض' هيلع

 ليصل رو ناسا روس رو :ديكأتلل ريس ترك ترص a a هيلإ سكاقلا

 .سولج نم اًعون تسلج يأ عونلا ريظن «ميحلا رسكب :ةسلجو .هعاونأ ضعب ىلع لد ثيح :عونلا
 [عمجي الو ىتثي ال لعفلا نأل] :عمجي الو ىنغي ال اا ددعلا ريظن «ميجلا حتفب ل

 5١[ :يدنه] .ددعتلا نامزلتسي عمحلاو ةينثتلاو ءددعتلا ىلع ةلالدلا نع ةاّرعملا ةيهاملا ىلع لاد هنألو «هموهفم اذكف

 ظفل ريغ نم قلطملا لوعفملا نوك زوجي يأ :هظفل ريغب .ددعتلل امهنم لك لامتحالو ددعلاو عونلا يأ :هيوخأ

 (طسوتم).اًسولح تدعق :وحن «هفيرعت يف هانركذ امك هظفل نم ال «لعفلا نعم. نوكي نأ هطرش نأل ؛لعفلا

 .ةيلاقم وأ ةيلاح ةنيرق لوصح تقو يأ :مايقل .قلطملا لوعفملل بصانلا لعفلا يأ دهعلل ماللا :لعفلا

 [۸۳ :ةياغ|إ و ا ا فذ فدع نأ فودغ رض ةفض:ةاًزاوخ

 فذح مث :مدقم ريح امودق تمدق يأ فوصوملا رابتعاب امإ هتيردصمو «ليضفت مسا "ريح" نإف س ريخ

 فيضأ ام مكح هل ليضفتلا مسا نأل ؛هيلإ فاضملا رابتعاب امإو «همكح ذحأف «هماقم ةفصلا او فوصوملا

 :قلطم لوعفما وأ ءاعومسم اذ وأ اعاش افدخ يأ ارجو ةلرقل ةفص اغا [۸۴ :قيقحتلا ةياغ] .هبلإ
 |[ 7/١ :يضرأ] .ديلا وأ «ةفشلا وأ «نذألا وأ 7 0 :اعدجو [م؟ :ةياغ] .عامس فذح يأ

 اًودَّيق مهضعبو «حيحصب سيل "اًدمح تدمح" :وحن نم لقن ام يف لعفلا لامعتساو ءادمح تدمح يأ :اًدمحو

 هنإف ءاًبجع تبجع يأ :اًبجعو [57 :يدنه] .ماللا عم هلامعتساب "هل اًركشو «هل اًدمح" :وحن يف فذحلا بوجو

 [57 :يدنه] .اعامسم فذحلا بوجو نعم اذهو «مهمالك يف رداصملا هذه لماع راهظإ لمعتسي مل

 انركذ ام انهه طباضلاو «طباضلا كلذ لصح ثيح لعفلا فذحي «ىلك طباض كانه نوكي نأ سايقلاب دارملاو :اًسايقو

 :ىلاعت هلوق :وحن نع اًرارتحا عونلا نايبل ال «رحلا فرحب وأ هيلإ افاضم ءرداصملا دعب لوعفملا وأ لعافلا ركذ نم
 نأل ؛طباضلا اذه عم لعفلا فذح بجو امنإو ,(19:ءارسإلا) كاَهَيَْس اهل ىَعَسَول (4+:ميهارب) مهرکم اورم دقو



 قلطملا لوعفملا لعف فذح 5 تابوصنملا

 اًريخ نوكي ال مسا ىلع ٍلخاد يفن نعم وأ «يفن دعب اتبثم عقو ام :اهنم «عضاوم يف

 ريس تنأ امنِإو .ديربلا ريس الإ :تينأ امو ريس الإ تنآ ام :وحن ءارركم عقو وأ هلع

 يفنلا نعم لاثم ةركنلا لاثم اًريس ريست يأ

 N ا ل ل ا e ,ٍةمدقتم ٍةلمج نومضم رثأل ًاليصفت عقو ام :اهنهو“ ريس ارس ديرو

 هيف ردصملا اًرركم عقو ام لاثم

 چ و امإو هيف ر حص وم ي و ام .عضاوم ي Rc و ربخخ ي درج ول هيف فذحلا بجو امنإو هيف ردصملا عضوم يأ :عقو ام .عضاوم يف كلذو يأ .فوذحم أدتبم ريح :يف
2 

 ريسي ديز ام :وحن هيفن ديرأ ول هنإف «هيفن ال هتابثإ ديرأ يأ :اتبثم [57 :يدنه] .فوذحملا دسم داسلاو «ةنيرقلا

 :لوقت «هلعف راهظإ زوجي هنإف ءاّريس ديز ام :وحن نع زارتحا هيفو عقو' فرظ :يفن دعب .هفذح بحي ال اريس
 .هانعم وأ ىفنلا كلذ لحاد يأ :لخاد ۸٤[ :قيقحتلا ةياغ] .اًريس ريسي ديز ام

 نع اًريخ ردصملا كلذ حلصي ال يأ :اربخ نوكي ال .ديربلا ريس الإ ترس ام :وحن نع زارتحا هيف :مسا ىلع

 هيفو «ةثحلا نع ربخي ال ئيعملا مساو «ئعم مسا ردصملا كلذو نيع مسا مسالا كلذ نوكي نأب ءمسالا كلذ

 [۸ ٤ :قيقحتلا ةياغ] .هبصن حصي مل هنإف «ديدش ريس الإ يريس ام :وحن نع زارتحا

 [5؟ :يدنه] .هنع اًرربخ نوكي ال مسا دعب عوقولا يف امهكارتشال نيتطباضلا نيب عمج امنإو :عقو وأ
 «هنم اًضوعو لعفلا ركذ ماقم اًمئاق راركتلا اولعج هنأك «ههبشأ ام كلذكو "ايرض ابرض دیز' :كلوقك ا

 :ىلاعت هلوقك ءزئاج لعفلا فذح كلذ يف نإف ءاًبرض اًبرض تبرض :لثم كلذ سيلو ءامهنيب اوعمجي مل كلذلو

 نوكي نأ حلصي ال امع ربخ عضوم يف ردصملا راركت دارملا امنإو «(١5:رجفلا) کد اكو رال تكد اذ الكا

 .ةفرعملا لاثم "کيي" ةيسرافلاب هل لاقي :ديربلا ريس (ريغص).' الق ًالتق ديز" يف امك اًرهاظ هنع اريح

 اذإف ءضارغأو دئاوف هنم بلطي اًردصم نّمضتت «ةيربخ وأ ةيبلط ةلمج ركذت نأ مسقلا اذه ةطباض نأ ملعاو :اهنمو

 فذح بحو ةلمحلا كلت بيقع ةقلطم ةلوعفم اأ ىلع ةبوصنم رداصم ظافلأب ضارغألاو دئاوفلا كلت هنم ركذ

 ىيعأ ردصملا كلذ نمضت ام موقي نأ حصيف ءنومضملا ردصملا كلذ نم لصحت ضارغألا كلت نأل ؛كلذو ءاهلاعفأ

 لقثتسا «دئاوفلا كلت ترركتو كلذ حص اّملف ءاه ةبصانلا اهاعفأ يأ ضارغألا كلت نمضتي ام ماقم ةمدقتملا ةلمجلا

 187/١[ :يضر] .اهفذح بحوف «هنمضتم ماقم هضارغأ وه يذلا ردصملا نمضتم مايق مزلف ءاهلبق اهاعفأ ركذ
 [57 :يدنه] .ديعبلا وأ بيرقلا هرفس رفاسي ديز :وحن «هرثأ نود ةلمج نومضمل ًاليصفت نوكي امع زارتحا :رثأل
 ٠۴[ :يدنه] :اديعب وأ انيق اًرفس رفاسي ديز وغ ةةرقم نوميطم رثأل اليضفت عقو اذإ امع زارتحا :ةلقح نومضم
 0 ميغا ىلع 2 كلذك الإ ال اهنأل ؛ةمدقتملاب ةلمجلا . دق ف اغا :ةمدقتم



 قلطملا لوعفملا لعف فذح 4۷ تابوصنملا

 دعب اًجالع هيبشتلل عقو ام :اهنمو «ًءادف اّمِإَو دْعَب اَنَم اّمِإِف َقاَنَوْلا اودشفإ» :لثم
 ر لالغألاو لسالسلا

 ‹رامج توص توّص هل اذإف هب تررمأ :وحن «هبحاصو هانعع ا ىلع ةلمتشم ةلمج

 يلع هل" :وحن «هريغ اه لمتحم ال ٍةلمج نوُمضم عقو ام :اهنمو ."ىلكثلا خارص ٌحارصو
 ةلمحلا كلتل لاح هيف ردصملا

 «ةمدقتم ةلمج "قاثولا اودشف" :هلوق نأل ؛ةمدقتم ةلمج نومضم رثأل ًاليصفت عقو :ًءادف امِإَو ُدْعَب اتم امف

 بجوف «ءادفلا وأ ءّنملا وأ «قاقرتسالا وأ «لتقلا :وهو ليصفتلا كلذ قاثولا دش رثأو «قاثولا دش ان و

 انِإو «باتكلا لثم "يدفي ىدف" نم ردصم ءادفلاو ًيادف نودفت اّمإو 3 نونمت اًمإف يأ ءامهلعف فذح

 رثأل ليصفت هنأ ةهح نم هل اهتبسانل فوذحملا دسم ةمدقتملا ةلمحلا دسل ةروصلا هذه يف لعفلا فذح بجو

 ىلع ةلالدلا وه :هيبشتلاف ءردصملا كلذب ءيش هيبشت لحأل يأ :هيبشتلل [85 :قيقحتلا ةياغ] .افومضم

 سيل يناثلا توصلا نإف ءنسح توص توص هل اذإف هب تررم :وحن نع زارتحا هيفو «نيعملا ف رمأل رمأ ةكراشم

 [85 :قيقحتلا هياغ] .لوألا نم لدب وه لب «هيبشتلل
 دهز دهز هل اذإف هب تررم" :وحن نع زارتحا هيفو «لعفلاک ثودحلا ىلع الاد ردصملا كلذ نوك يأ :اًجالع

 ۸١| :قيقحتلا ةياغ] .ثودحلا ىلع ةلادلا ةحلاعملا نادقفل عفرلا هيف بحاولا نإف ,"ءاهقفلا ملع ملع وأ «ءاحلصلا

 الاد هيبشتلل عقو ردصم رامح توص نإف ءرامح توص ديز توص :وحن نع زارتحا هيفو «"عقو" فرظ :ةلمنج دعب
 نعم. نئاك مسا ىلع ةلمتشم يأ «مسا ةفص :هانعمب [85 :قيقحتلا ةياغ].ةلمج دعب سيل هنكل «ثودحلا ىلع

 [85 :قيقحتلا ةياغ] .توصلا نعم. سيل ةفصلا نإف ءرامح توص ةفص هل اذإف ديزب تررم :وحن نع زارتحا هيفو ءردصملا
 [07 :يدنه] .رامح توص توص هب اذإف دلبلاب تررم :وحن نع زارتحا هيفو «مسا ىلع فطع :هبحاصو

 يهف "توص هل" :هلوق يهو «ةلمج دعب اًجالع هيبشتلل عقو ردصم "راح توص" :هلوقف :رامح توص توص

 «توصلا هنم ردص يذلا وهو «توصلا بحاص ىلع ةلمتشمو «توص وهو ردصملا نعم مسا ىلع ةلمتشم
 توص توصي يأ «هلعف فذح بجوف «توصلا هنم ردص يذلا صخشلا ىلإ عحار هنأل "هل" يف ريمضلا وهو

 .خارص هل اذإف يأ «لوألا توصلا ىلع فطع :خارص [85 :ةياغ] .رامح لا توص لثم اًئوص توصي عع رامحلا

 «توصلا وه :خارصلا «ىلكنلا خارص لثم اًححارص خا رصي عع ىلكشلا خارص خرصي يأ :ىلكفلا خارص

 .ةفرعملا ىلإ يناثلاو ءةركنلا ىلإ فاضم لوألا ردصملا نأل ؛نيلاثم دروأ امنإو ءاهدلو تام ىلا ةأرملا :ىلكثلاو

 «نومضملا كلذ ريغ وأ ردصملا كلذ ريغ ةلمجلا كلتل لمتح ال يأ ,ةلمج ةفص :لمتحم ال ۸٠[ :قيقحتلا ةياغ]

 ءأدتبم ربخ "هل"و ءفاضم فوذحم ادتبم ربح "وحن" خا يلع هل وحن .ةيتآلا ةطباضلا يف أيس امع زارتحا هيفو
 عمم. قلطم لوعفم "افا رتعا"و هيلإ فاضم "مهرد"و «فاضم أدتبم "فلأ"و «ىلع اّبجاو يأ لاح "يلع"و



 هب لوعفما ۸ تابوصنملا

 ري لس اف زاجل ريس :اهنمو .هسفنل اًديكأت ىمسيو ءافارتعا يهرد فلا

 .كيدعسو «كيبل yT :اهنمو هر ا0ا دو اقع ناق ا او

 ردصملا اذه

 EY مدقتي دقو . "اًديز تبرض" :وحن ؛لعافلا لعف هيلع عقو ام وه :هب لوعفملا

 عقو ردصم "افا رتعا"ف ذ ءسكعلا ىلع وأ «ربخلا قلعتم "هل"و «هربخ "يىلع"و ءأدتبم "مهرد فلأف" :مهرد فلأ

 هلعف فذح بحوف «هاوس اه لمتحم ال فارتعالا هنومضم نأل ؛"مهرد فلآ يلع هل" :هلوق يهو ا

 ناكم افرع عقو خسنلا ضعب يفو «هتفرعم نع ءيشلاب رارقإلا :فارتعالاو ءافارتعا فلألا اذمب تفرتعا يأ

 ۸٦[ :قيقحتلا ةياغ] .رداصملا بصن بصني وهو «فارتعالا نم مسا وهو ءافارتعا
 [85 :ةياغ] .ةلمحلاو ردصملا لولدم داحتال هتاذل اًريرقت يأ ء«هسفنل اديك وت ردصملا اذه يأ :!ديكأت ىمسيو
 [85 :قيقحتلا ةياغ] .نومضملا كلذ ريغ لمتحم ةلمجلا كلتل يأ «ةلمج ةفص ةلمجلا :هريغ لمح اه

 وهو هريغ لمتحم اهو «قحلاو قدصلا هنومضم نأل ؛"مئاق ديز" :هلوق يهو «ةلمج نومضم عقو ردصم :اقح

 [6 :قيقحتلا ةياغ] .اقدص يأ اقح ربخلا اذه وأ مالكلا اذه قحأ يأ «هلعف فذح بحوف «لطابلاو بذكلا
 ةلباقم يف هنأل ؛ءيشب سيل وهو «هريغ لامتحا عفدل ديكوتلا هريغل ديكو تلا نعم :هللل فنصملا لاق :هريغل

 [۲۹۳/۱ :يضر].سفنلاك ادكؤم ريغلا نوكي نأ يغبنيف «هسفنل دیک وتلا

 .بابلإ دعب اًبابلإ كتعاطب ّبلأ :كيّبل .ريثكتلاو ريركتلا ىلع ًالاد هنوك لاح هيف ردصملا :عقو
 [ه 4 :يدنه] .اًسايق فذحلا ناك نإو ,ةّيعامس بابلا اذه يف رداصملاو «داعسإ دعب اًداعسإ دعسأ يأ :كيدعسو

 .لاقف هب لوعفملا ثحب يف عرش قلطملا لوعفملا ثحب نم غرف امل :هب لوعفملا

 ؛هيف لوعفملا هيلع دري الو ءءيشلا كلذ لقعت دعب الإ لقعي ال ءيشب هقلعت لعفلا عوقوب دارملاو :هيلع عقو اه
 (طسوتم).مازتلالاب ناكملاو نامزلا ىلع لدي لعفلا نأل ؛سكعلاب رمألا لب هلقعت دعب سيل لعفلا لقعت نأل

 دوحو هيلع فقوتيف «ةيهام رّوصت نود لعفلا دوجول مزال نامزلاو ءيحالطصالا نود يوغللا هب دارملاو :لعف
 ناكل لعفلا هيلع عقو ام لاق ولو «"لعافلا" :هلوق يف ةدئاف ال :لعافلا [5 4 :يدنه] .هتيهام لقعت ال لعفلا

 [5 4 :يدنه] .لعفلا هيلع فقوتي ام هريغو هيف لوعفملا هيلع دري الف «ةيثيحلا هيف دصق :لاقي نأ الإ ءرصخأ

 لعفلا ىلع هب لوعفملا مدقتي دق يأ [(ةياغ).هماكحأ نايب يف عرش هب لوعفملا فيرعت نم غرف امل مث] :مدقتي دقو
 زّيح يف هعوقوك «هعيدقت عنام عنع نأ الإ ءاًرخأتم وأ اًمدقتم هب قلعتيف «هلماعب هقلعت يوق لومعم هنأل ؛هيف نيالا

 لماوعلا نم هريغ يف يرجي لب ءلعفلاب صتخي ال مدقتلا ناك نإو هتلاصأل ركذلاب لعفلا صح امنإو كلذ ريغو "نإ"
 [۸۷ :ةياغ] .هلماوع نم هريغو لعفلا ىلع يأ فوطعم فذح مالكلا يف وأ ءلماعلا لعفلاب دارملا وأ «عنام عنب مل ام



 ىدانملا 4۹ تابوصنملا

 "اًديز" كلوقك اًراوج ٍةنيرق مايقل لعفلا فذحُب دقو .ْتْبَرَض اًديز :وحن «لعفلا ىلع

 هّسفنو ارم" :وحن ّيِعامس لوألا :عضاوَم ةعبرأ يف اًبوجوو و 35 ا
 هسفن عم أرما كرتا

 EEE يفرحب هلابقإ بولطملا وهو 9 ياثلاو الهسو ًالهأو کناری اوهتناؤطو

EEA a IEEو  

 ةاعارمل كلذو «هعم لوعفملا الإ ٌءاوس هيف ةسمخلا تالوعفملا لب هب لوعفملاب اًصتخم سيل مكحلا اذه :لعفلا ىلع

 نع غرف امل مث] :فذحي دقو ۳٠۲/١[ :يضر].مالكلا ءانثأ اهعضومف «فطعلل لصألا يف يه ذإ واولا لصأ

 دقو" :هلوق نم تاعوفرملا يف مدقت امم ههحو فرعي [لاقف رخآ مكح نايب يف عرش هب لوعفملا ماكحأ ضعب نايب
 يلع ةلاد ةنيرق لوصح تقو يأ :ةئيرق مايقل ؟ماق نم :لاق نمل "ديز" لثم يف "اًزاوج ةنيرق مايقل لعفلا فذحي
 ]> عا ةنيرقب "اًديز برضأ" ريدقتب :اديز .فوذحملا نييعتو «فذحلا

 «عونلا وهو عضوم عمج "عضاوم" ءامب رورحب "ةعبرأ"و ,فرظلل "يف"و «اراوج ىلع فطع "ابوحو"و :ابوجو
 هب قلعت ام. قلعتم هرورحب عم راجلاو ءاضيأ حيحص وهو «"باوبأ ةعبرأ يف" خسنلا ضعب يقو «ةفاضإلاب ةرورحب
 .اًبجاو افذح لعفلا فذحيو يأ ءاًرزاوح ىلع فطع :اًبوجو 7٠١[ :بيكرتلا لح] ."اًبوجو"

 «مزلأ" وحن ريدقتب ءارغإلا ىلع بوصنملا ف فذحلا بوجو ققحتل ؛رظن ةعبرألا ىلع رصحلا يفو :ةعبرأ يف
 :وحن "يعأ" ريدقتب محرتلا وأ مذلا وأ حدملا ىلع بوصنملا يف اذكو «ةالصلاو جحلاو كنأش :وحن 'ظفاحو
 يأ ءربخو أدتبم :يعامس لّوألا [۸۷ :قيقحتلا ةياغ] .نيكسملا هب تررمو «قسافلا ديز يناتأو ءديمحلا هلل دمحلا

 [۸۷ :ةياغ] .هنم لقأ هنأل (ينايقلا ىلع يعامسلا مدق امإإو ؛عامسلا ىلع روصقم يأ «يعامس لوألا بابلا
 ريع و م/:ةدئامل) چدال تلات هلا نإ :مكلوق يأ ثيلثتلا نع ىراصنلا رشعم اي اوهتنا يأ :اوهتناو

 دا نه دهس تيطاوو هيناجا ذل الها كنا يا :الهسو ًالهأو [۸۷ :قيقحتلا ةياغ] .ديحوتلا وهو ءمكل

 رئازلل فيضملاو روزملا هلوقي مالكلا اذه «بلصلاو سحنلا ناكملا :ءازلا نوكسو "ءاحلا حتفب نزحلا" ارح ال

 يلزنمو «بناجألا ال كلهأ تيتأو ءكلهأ نم انأ نعي «هتهح نم ةفلألاو سنألا ةباصإو هبلق بييطتل ؛فيضلاو
 «يسايقلا يف عرش ّيعامسلا نع غرف ال مث :يناثلاو [۸۷ :ةياغ] .يلزسنم يف كيلع ةقشم ال نيل لهس كل
 [۸۸ :ةياغ] .هب لوعفملل بصانلا لعفلا فذح اهيف بجي ىلا ةعبرألا باوبألا نم يناثلا بابلا يناثلا نم دارملاو

 بئانلا نيب عمجلا مزلي لعفلا ركذ ولف «هبانم بئان ءادنلا فرح نأل ؛لعفلا فذح بجو امنإو :ىدانملا

 بلطي يذلا مسالا وهو يأ "بولطملا" :هلوقل هلعاف مسي مل ام لوعفم :هلابقإ [۸۸:قيقحتلا ةياغ].بونملاو

 ءادنلا فورح نم فرح ةطساوب يأ «بولطملاب قلعتم :فرحب [۸۸ :قيقحتلا ةياغ] .مسالا كلذ ىمسم راضحإ

 [۸۸ :قيقحتلا ةياغ]."ةزمهاو ءيأو ءايهو ءايأو ءاي" :يهو «ةسمخلا
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 ىدانملا هو تابوصنملا

 :وحن ةفرعم اًدرفم ناك نإ هب عفر ام ىلع ىنبُيو .ًاًريدقت وأ اظفل وعدأ باه بئان

 :وحن «ةثاغتسالا 1 ضفخُيو ."نوُديزايو مادو ,لجراي"و ,"ذيز اي"
 ١ 5 فلألا ىلع ىنيبملا عانا لق ةفرعلا

 TET بصنيو «"هادیز ای :وحن «هيف مال الو ءاهفلأ قاحلإل حتفيو «"ٍيزلاي"

 ةثاغتسالا فلأ يأ

 ناكملا ظفل ىرحبم اًيراج هنوكل ؛تسلا تاهجلا نم سيل هنأ عم هيف "يف" فذح امنإو «"بئان" فرظ :بانم

 بلطأ" نع زارتحا هيفو «"يدانأو وعدأ" ظفل ماقم مئاق فرح ةطساوب يأ «رارقتسالا نعم هيفو ميم اذ هنوكل

 بئان فرح ةطساوب ال نكل لابقإلا بولطم ناك نإو هنإف كلذ وحنو "كوعدأ وأ ءاديز يدانأو «ديز لابقإ

 نوكي نأ امإ فرحلا كلذو يأ ءرهظألا وهو «فرحلل وأ ىدانملل ليصفت :اًظفل [۸۸ :ةياغ]. "ا نان

 [۸۸ :ةياغ] (۲۹:فسوی) هاذه نع ضرْعَأ فس ويل :ىلاعت هلوق لثم اًردقم وأ «دواد اي :هلوق لثم ا

 ]۸۸ NESE نايب يف عرش ىدانملا ةقيقح نايب نم غرف امل مث :ىنبيو

 ءادنلا لبق هعفر ناك نإ مضلا ىلع نبي يأ «فرح وأ ةكرح نم بارعإلا ةلاح يأ ءادنلا لبق :عفري ام

 [۸۸ :قيقحتلا ةياغ] .واولاب هعفر ناك نإ واولا ىلعو «فلألاب هعفر ناك نإ فلألا ىلعو «ةمضلاب

 oo See E] ةفاضإ ههبش الو «ةفاضإ هيف سيل الماك اًدرفم يأ :اًدرفم

 نع زارتحا هيفو «نيربخلا دحأب متي ال مكحلا ذإ ؛ددعتلا مزال "ناك"ل ٌرخآ ربح وأ < را 8 :ةف رعم

 نيلاثملا دروأ اذهو «هدعب وأ ءادنلا لبق ةفرعم نوكي نأ نم معأ ةفرعملاب دارملاو ن رل ارا وق كلا

 .نيعملا لحرلا هب دصق اذإ ءادنلا دعب ةفرعملل لاثم :لجراي [۸۸ :قيقحتلا ةياغ].مضلاب ئبملل

 .لاقف ءاّبرعم ريصيو هيلع ضرعي ام نايب يف عرش «ىدانملا ءانب نايب نم غرف امل مث :ضفخيو
 ةحوتفملا ماللا هذه [(55 :يدنه).بجعتلا مالب اذكو «ةثاغتسالا تقو ىدانملا لحدي مال يأ] :ةثاغتسالا مالب

 ةمالع تلخدأ صيصختلا مال يهو «ءاملل اي :وحن «هنم بجعت وأ هلل اي :وحن «هب ثيغتسا اذإ ىدانملا لحدت

 هلاثمأ نيب نم صوصخم ثاغتسملا ذإ ءامهانعمل اهانعم ةبسانل فورحلا نيب نم تريتحا امنإو «بحعتلاو ةئاغتسالل

 ۳١۷/١[ :يضرإ] .هلاثمأ نيب نم هتبارغل راضحتسالاب صوصخم هنم بجعتملا اذكو «ءاعدلاب

 عامتحا عانتمال اهعم ماللا نوكي ال ٍدئنيحو «هب ةثاغتسالا فلأ قاحلإ دنع ثاغتسملا ىدانملا حتفيو يأ :حتفيو

 اًضوفخم نوكي نأ مزل امهنيب عمج ولف «هحتفي فلألاو ثاغتسملا ضفخي ماللا نأل ؛فلألا عم ةثاغتسالا مال

 (طسوتم).فقولل ءاهلا قاحلإ زوجيو «لاحم هنإو ءاعم احوتفمو
 لف ايرعم ناك نإ دف را تالا ىر اهو ول ةرقلا دانا ضرس ام یر يأ تف
 ريغلا ةركنلاو البح اًعلاط اي :وحن «فاضملاب هباشملاو «هللا دبع اي :وحن «فاضملا امهاوس امو «ءادنلا فرح لوحد

 = ءانبلا ةلع مدعو ةقيقحلا ىلع الوعفم اهنوكل ةثالثلا ءايشألا هذه بصني امنإو «نيعم ريغل "الجر اي" :وحن «ةنيعملا



 ىدانملا عباوت هأ تابوصنملا

 نیم ريغل "الجر ايو ج اعلاط ايو هللا دبع ای :وحن ءامهاوس ام
 فاضملا

 فرح 5 ِقاَيَبلا يفطَعو «ةفصلاو «ديكأتلا نم ةّدرفملا ينبملا ىدانملا عباوتو

 نم فاضملا ىدانملل اًمياشم هنوكلف يناثلا امأو «دارفإلا ثيح نم باطخلا فاكل هتمباشم مدعلف ؛لوألا امأ =
 ثيح نم باطخلا فاكل هتماشم مدع هنأكف ءامل صّصخمو ممتم امهدعب اميف لماع امهنم دحاو لک نأ ثيح
 رمضملا ىلإ فاضملا الإ ىدانم نوكي نأ زاج ةفاضملا ءامسألا عيمج نأ ملعا .ةركن هنوكلف ؛ثلاثلا امأو «دارفإلا

 ريغو «ىدانم هنأ ثيح نم بطاخم مالغلا نأل ؛نيضيقنلا عامتجا همازلتسال ؛"كمالغ اي" :لاقي الف «بطاخملا

 (طسوتم).امهرياغت بوجول بطاخملا ىلإ فاضم هنأ ثيح نم بطاخم

 اذك ءاهفلأ عم وأ ةثاغتسالا مال عم ناك ءاوس ء«ثاغتسملاو «هجحو لك نم ةفرعملا درفملا ىوس ام يأ :امهاوس ام

 مسا لك :فاضملل عراضملاب دارملاو «فاضملل عراضملا ريظن :اًعلاط ايو 1٠١[ :قيقحتلا ةياغ] . حورشلا يف

SSىلع هيلع فوطعم امإو «نتملا يف روكذملا 0 لومعم امإ «هانعم  

 وأ ةلمج يه ةفص امإو ءال وأ اًملع "نيثلثو ةثلث وحن ءدحاو ءيشل امسا هيلع فوطعملا عم فوطعملا نوكي نأ

 eT : وحن «فرظ

 قرع تاذ نم ةلخن اي الأو ظ

 فاضملل عراضمب سيلو «ةركن هنإف ةدرفم يه ةفصب فوصوملا فالخب ءفاضملل عراضم كلذ نم ًالك نإف
 يأ "يعور ان" :هلوق نم لاح رورحلاو راجلا ات ريغل 4٠[ :قيقحتلا ةياغ] .ان اص الحر اي :وحن ءالصأ

 نع ةركدلا لاس: عا اغزو کلا لاس اذه ءىمعألا لوق ق اك نغم رغ لزل لرقم ةنزك لاح الجر ا
 فاطم تدلك كولا تيرا ديف ةفرتملا ةرفلا نع جرف ةركنلا نل هل عراضلاو فاشل لا
 ثحب نم غرف امل :ىدانملا عباوتو 4٠[ :قيقحتلا ةياغ].مدقملا دارفإلا ديقب هنع اجرح امُهإف «هل عراضملاو

 عفري ال حتفلا ىلع ّنبم هنإف ؛فلألاب ثاغتسملا ريغ :ينبملا 1١[ :قيقحتلا ةياغ].لاقف «هعباوت يف عرش ىدانملا

 «برعملا ىدانملا عباوت نع زارتحا ديقلا اذهو .ءيجيس امك بصنت الو عفرلا ةمزال هتفص نإف ؛مهبملا ريغو «هعباوت

 يأ :ةدرفملا [55 :يدنه].ريغ ال ةرورجم وأ ةبوصنم يهف «ماللا يذ ريغ فوطعملاو لدبلا ريغ تناك نإ اهنإف

 ديكأتلا نأل ؛يونعملا ٌديكاتلا ديكأتلاب دارملاو :ديكأتلا نم .هل عراضملاو فاضملا نع زارتحا وهو ءهجو لك نم

 :رعاشلا لوقك ءابصنو اًعفر هبارعإ ءاج دقو «ًءانبو اًبارعإ لوألا مكح بلغألا يف همكح يظفللا

 ارصن رصن رصن اي ارطم رطم رطماي الأ
 كلذلو «بلغألا ريغ وه امك ءاّبصنو اًعفر هبارعإ كلي فنصملا دنع راتخملا نوكي نأ لمتحيو «بلاغ ريغ وهو

 ٠ ٩[ :قيقحتلا ةياغ] .ديكأتلا نم :لاقف ؛يونعملاب ديقي م و ديكأتلا قلطأ



 ىدانملا عباوت oe تابوصنملا

 دز اي :لثم هلم ىلع بصنتو .هظفل ىلع عفر هيلع "اي" لوخد عنتمملا
 ل

 ساّبعلا وبأو ءبصنلا ورمع وبأو «عفرلا راتخي فوطعملا يف ليلخلاو :"لقاعلاو لقاعلا

 E ب بضات ؛ ةفاضملاو ءورمع يبأكف الإو ا

 ةيونعم ةفاضإ ةفاضملا ىدانملا عباوت

 3١[ :قيقحتلا ةياغإ ."هيلع اي لوحد" :هلوق هلعافو "فرحب فوطعملا" :هلوقل ةيببس ةفص هنأ ىلع رورحب :عنتمملا

 هيفو «ماللاب فوطعملا وهو فوطعملا كلذ ىلع اي لوحد عنتمي يذلا فرحلاب فوطعملا يأ :هيلع "اي" لوخد

 نم ورمع ايو ديز اي :وحن «ماللا ريغب فوطعملا وهو «هيلع "اي" لوخد عنتمملا ريغ فرحلاب فوطعملا نع زارتحا
 يأ "ىدانملا عباوت" :هلوقل ربح :عفرت 4١[ :ةياغ] .لقتسملا ىدانملا مكح لدبلا مكحو همكح نإف «تافوطعملا

 ءدارطالاو ضورعلا يف عفرلاب ةمضلا هبشل ؛ىدانملا ظفل يأ :هظفل ىلع 31١[ :قيقحتلا ةياغ].عباوتلا كلت عفرت

 ؛ضورعلا امأ «عوفرم لعاف لك :لاقي امك مومضم ةفرعم درفم ىدانم لك :لاقي نأ حصي هنألف ؛دارطالا امأ

 4١[ :قيقحتلا ةياغ] .لماعلا لوحدب لعافلا يف اهضورعو «هيلع "اي" لوخدب تضرع ىدانملا ةّمض نألف

 [هيوبيس ذاتسأ ,دمحأ نبا] :ليلخلاو 4١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةيلوعفملا ىلع بصنلا هلحم نأل ؛ىدانملا لحم يأ :هلحم

 ءامهنم دحاو يف نيهحولا دحأ يف عقاولا فالتحالا نايب يف عرش ْبملا ىدانملا عباوت يف نيهحولا زاوح نيب امل مث

 يأ ءروكذملا :فوطعملا يف 9١[ :قيقحتلا ةياغ].خلإ لاقف هيلع "اي" لوحد عنتمملا فرحلاب فوطعملا وهو

 يأ "ليلخلاو" :هلوقل ربح ةلمجلا :عفرلا راتخي 1١[ :قيقحتلا ةياغ].هيلع "اي" لوحد عنتمملا فرحلاب فوطعملا
 ؛وعدأ بانم بئان فرحب هلابقإ بولطم اًضيأ هنأل ؛نيعم ناث ىدانم هنأل ؛عفرلا راتخي امنإو «عفرلا ةيولوأب لوقي

 هيف راتخيف «"اي" هرشاب هنأكف «هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب كارتشالا يضتقي هنأل ؛"اي" ماقم تماق واولا نأل

 35١[ :ةياغ] .اًيرص؟ هيلع "اي" ا ؛نيي ملو «نيعم ناث ىدانم هنأ ىلع اهيبنت "اي" رثأ يه ةكرح

 [ه17 :يدنه]."اي" رثأ ال "وعدأ" رثأ وه ام هيف راتخيف "اي" هرشابي ال ماللا اذ نأل :بصنلا

 مالب ةفرعملا مالعألا ءامسألا نم يأ «نسحلا لثم هيلع "اي" لوحد عنتمملا فوطعملا ناك نإ يأ :نسحلاك ناك نإ

 ماللاو فلألا عازتنا نكمي ذئنيح هنأل ؛ليلخلاك عفرلا سابعلا وبأ راتخي ءاهنع ماللاو فلألا عازتنا زوجي ىلا فيرعتلا

 (طسوتم).ناث ىدانم هنأ ىلع لدي بارعإب برعيف «همدعک هيف ماللا دوجو نوكيف «هيف ءادنلا فرح ريدقتو «هنم

 راتخي هنإف ءقعصلاو مجنلا :وحن «هنم ماللاو فلألا عارتنا رجي مل ام هيلع "اي" لوحد عنتمملا فوطعملا ناك نإو :الِإو

 يبل اًعبات ناكو «هيف ءادنلا فرح ريدقت نكي مل هنم ماللاو فلألا عازتنا نكي مل امل هنأل ؛ورمع يبأك بصنلا

 ةفاضم تناك اذإ ىبملا ىدانملا عباوت يأ "ةدرفملا" :هلوق ىلع فطع :ةفاضملاو (طسوتم).هلحن اًعبات نوكي نأ ىلوألاف

 تناك اذإ ىدانملا عباوتف ءبصنلا الإ هيف رجي مل افاضم عقو اذإ ىدانملا نأل ؛بصنلا الإ اهيف زجي مل ةيقيقح ةفاضإ

 (طسوتم).ءانبلل بجوم وه يذلا ءادنلا فرح نع اهدعبل بصنلا الإ هيف زوجي ال نأ ىلوألا قيرطلابف «ةفاضم



 ماللاب فرعملا ىدانملا o۲ تابوصنملا

 "نبا" ب فوصوملا ملعلاو ءاقلطم لقتسملا مكح ع کد ام ريغ فوطعملاو لدبلاو
 يهاجر لك كح يئبملا ىدانملا نم

 هدرا اهيَأ اي" :ليق ماللاب فرعملا يدون اذإو .هحتف راتخي رخآ يلع ىلإ افاضم ةنبا وأ

 ؛هعباوتو ءادنلاب دوصقملا هنأل ؛لحرلا عفر اومزتلاو ."لجرلا اذهُيَأ ايو «لحرلا اذه ايو
 اذه طسوتب

 مكح همكح هيلع "اي" لوحد عنمي ال يذلا وهو ءركذ ام ريغ فوطعملاو لدبلا مكح يأ :فوطعملاو لدبلاو

 نإف ءافاضم وأ اًدرفم ناك ءاوس «برعملا وأ بلا ىدانملا ىلع انواع وأ الدب ناك ءاوس «لقتسملا ىدانملا

 نإو ءءانبلا الإ امهيف زجي مل نيتفرعم نيدرفم اناك نإ فوطعملاو لدبلا نإف «لقتسملا ىدانملا مكح لثم اهمكح
 يف امأ «لقتسملا ىدانملا مكح ءانبلاو بارعإلا يف امهمكح ناك امنإو ءبصنلا الإ امهيف زجي مل نيفاضم اناك

 (طسوتم).ءادنلا فرح ماقم مئاق فطعلا فرح نألف ؛فوطعملا يف امأو «هيف اًردقم ءادنلا فرح نوكلف ؛لدبلا

 «نيفاضم وأ «نيدرفم اناك ءاوس :اقلطم .ماللا اذ نكي ۾ نأب هيلع "اي" لوخد عنتمملا ريغ يأ :ركذ ام ريغ

 [4۲ :قيقحتلا ةياغ].لماعلا ريركت مكح يف امفوكل ؛نيفلتخم وأ «نيتركن وأ «فاضملل نيعراضم وأ

 نبا ديز اي :وحن نع زارتحا :فوصوملا .ديز نب لحجر اي :وحن نع زارتحا هيفو «ملعلا وه يذلا ىدانملا :ملعلاو

 طورشلا ده اللا ا اغنإو :راتخي .انيخأ نبا ديز اي وحن نع زارتحا :ملع ىلإ .رادلا يف ورمع

 نبا فلأ فذحب الفوتو دش اطلت رفق فيلا ةا ةزتكلا و اخ ماج فدا عوقو ةرثكل

 لاب ااف نقلا تارو اذإفإ» :ىلاعت هلوق هريظن «هؤادن دصق اذإ يأ :يدون اذإو ۳۳۷/١[ :يضر] .ةنباو

 .هيبنتلا ءاه عم يأ طسوتب :اهيأ [0/8 :يدنه] .هتءارق تدرأ اذإ يأ (۹۸:لحنلار

 يأل ةراشإلا مسا ةكراشمل "يأ" ةفص "اذه"و "اذه" ةفص "لحرلا"ف ءاًعيمج "اذهو يأ" طسوتب :لجرلا اذهُيأ ايو

 [47 :قيقحتلا ةياغ] .دحاو ظفلب ثنوملاو ركذملاو ؛,عومجملاو ىئيثملاو درفملا هلوانتل مامبإلا يف لغوأ "يأ" لب «ماهإلا يف
 اهقح ناكو «ةفص ناك نإو "لحرلا اذه ايو ءلحرلا اذهيأ اي" :لثم يف لحرلا عفر ةاحنلا مزتلا يأ :اومزتلاو

 ال ,ءادنلاب يلصألا دوصقملا وه لحرلا نأل يأ :ءادنلاب دوصقملا [3 :قيقحتلا ةياغإ.رم امك نيهحجولا زاوح

 مل ةفصلا تفذح ولو «ءادنلا لطب لحرلا تفذح ول كنأ ىرت الأ «هئادنل ناتليسو امه لب «ةراشإلا مساو "يأ"

 [۹۳ :قيقحتلا ةياغ] .ةروص "يأ"ل ةفص ناك نإو ةقيقح ىدانم هنأ ىلع اهيبنت هعفر اومزتلاف «لطبت

 لحرلا اهيأ اي :وحن ءةفاضم وأ تناك ةدرفم لحرلا عباوت عفر نويوحنلا مزتلا يأ «لحرلا ىلع فوطعم رورحب :هعباوتو
 نوكت الف «عوفرم برعم ىلع ترج اهنأل ؛هعباوت عفرو [97 :قيقحتلا ةياغ] . شرفا عاص هنزل اننا ميركلا

 (بحاح نبا).لاملا اذ :لوقت الو «لاملا وذ لحرلا اهيأ اي :لوقت كلذلف «ةفاضم ريغ وأ تناك ةفاضم «ةعوفرم الإ



 فاضملا ىدانملا o4 تابوصنملا

 مضلا "يدع ميت ميئاي" :لثم يف كلو .ةصاح " هللا اي" :اولاقو «برعم ٌعباوت اهأل
 1 سا لجان
 ايو ,مالغ ايو «يمالغ ايو ,يمالغ اي :هيف زوجي ملكتملا ءاي ىلإ فاضملاو .بصتنلاو

 لصألا ىلع ءآيلا حتف

 . رسک و اًحتف تما ايو «تبآ ايو 8 «يبأ اي :اولاقو ءافقو ءاهلابو امالغ

 [۹۳ :قيقحتلا ةياغ] .ئبم عبات هنإف "فيرظلإ ديز اي" فالخب ءاهعوبتم لثم ةعوفرم نوكيف عوفرم :بارعم
 ؛"لحرلا اهيأ اي" :ليق ماللاب فرعملا يدون اذإ :متلق متنأ :لاقي نأ وهو «ردقم لاؤس باوح ىلإ ةراشإ :اولاقو

 :لاقي نأ هباوحو ."هللا اي" :لاقي لب «كلذك لاقي ال هنكل "هللا اهيأ اي" :لاقي نأ بجوف «ماللاب فرعم "هللا"و

 فرح نع ضوع وه لب «فيرعتلل سيل "هللا" يف يذلا ماللا نأل امإ "هللا اهيأ اي" :لقي ملو "هللا اي" :لاقي اغنإ

 (طسوتم) .ىلاعت هللا ىلع ةمهبملا ءامسألا قالطإ يف يعرشلا نذإلا مدعل امإو "هللا" يف ةيلصألا ةزمهلا وهو «يلصأ

 يكل ابأ ال يدع ميت ميت اي :وحن ءرخآ مسا ىلإ افاضم هظفلب ررك اذإ ىدانملا يف كل نأ ملعا :لثم يف كلو

 ىدانم هنأل ؛رهاظف لوألا مض امأ يناثلا بصن عم لوألا يف بصنلاو مضلا زوجي .ورمع ةءوس يف مكنيقليال

 امإو «فوذحم هئادن فرحو فاضم ىدانم امإ هنأل ؛رهاظ يناثلا بصن كلذكو «مضلا ىلع ىبيف «ةفرعم درفم

 يظفل ديكأت يناثلا "ميت"و ءروكذملا "يدع" ىلإ انام ةوكي نأ ريدقت ىلع امإف لوألا بصن امأو .لوألل ديكأت

 لوألا فذح «"يدع ميتاي يدع ميتاي" :هريدقتو «فوذحلا "يدع" ىلإ افاضم نوكي نأ ريدقت ىلع امإو «لوألل

 ام ىلع افاضم هنوكل ذئنيح برعم هنأل ؛حتفلاو مضلا :لقي ملو ءبصنلاو مضلا :لاق امنإو «هيلع يناثلا ةلالدل

 اهئاي بولقمو ءاهفوذحمو ءاهنكاسو «ءايلا حوتفم بيكرت يأ ةعبرألا هوحولا :هيف زوجي (طسوتم).هانركذ
 فاكك حتفلا اهلصأو «ءايلا نوكسب يمالغ اي :لثم هيف زوجي يأ زوجي لعاف :يمالغ اي [8 :يدنه] .افلأ

 [هو :يدنه] .فيفختلل نوكسلاو «باطخلا

 «فحأ ةحتفلا نوكل ؛ةحتف ةرسكلاو الأ ءايلا بلقب :امالغ ايو .ةرسكلاب ءافتكالاو «ءايلا فذحب :مالغ ايو
 «هيمالغ ايو :لوقتف «لكلاب ءاهلا قاحلإ زوجي يأ :ءاهابو [53 :يدنه] .اهنع فلألا ضوعو ءايلا فذحب وأ

 (طسوتم).فقولاو لصولا نيب قرفلل هامالغ ايو «همالغ ايو
 ءاي ىلإ ةفاضملا ءامسألا a ,"اًمأو اب" ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا ناك اذإ نعي :اولاقو

 ايو تبأ ايو ءءاتلاب ةرسكلا ةبسانمو ءات ءايلا 0 تمأ ايو تبأ اي يهو «دئاوز هيف زوجيو «ملكتملا

 الا رع ءاثلاو لالا فر اها اهو اننا نوا اك دنع قرشا وغ وو ا وا حتفب تما

 (طسوتم).زئاج ريغ وهو «هنم لدبملاو لدبلا عامتحا مزل اتعمتحا ولف «ءايلا نع لدب ءاتلا نأل ؛بأ اي :لقي ملو



 ىدانملا ميخ رت هم تابوصنلا

 :اولاقو «"يمالغ اي" باب :لثم ةصاخ مَع نبا ايو ّمَأ نبا ايو ءءايلا نود فلألابو
 و9
 .مع نبا ايو مأ نبا اي ننس

 نأ :هطرشو .افيفخت هرحآ يف فذَح وهو «ةرورض هريغ يقو «زئاج ىدانملا جيخرتو
 فيفختلا لجأل يأ هل لوعفم مسالا رخآ ظ

 RN ل E . . . نوکیو «ةلمح الو اثاغتسم الو افاضم نوكي ال
 يه امك ىكحت ةلمجلا نأل ىدانملا

 ىدانملا يف زاح ام هيف زوجي «ملكتملا ءاي ىلإ نيفاضملا «مألا وأ معلا ىلإ افاضم ىدانملا ناك اذإ يأ :َّمَأ نبا ايو

 نبا ايو ّمأ نبا ايو ءافوكسو ءايلا حتفب يمع نبا ايو «يمأ نبا اي :لوقتف «يمالغ اي :وحن ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا

 مع نبا اي وهو «رحخآ هجو هيف زوجيو ءافلأ ءايلا بلقب امع نبا ايو امأ نبا ايو «ةرسكلاب ءافتكا ءايلا فذحب مع

 يف ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا يف زجي مل هنأ عم هجولا اذه هيف زاج اغإو «ةحتفلاب ءافتكالاو فلألا فذحب
 زاج ام زاوح مدعل ةصاخ لاق امتإو «بيكر تلا ةدايزل ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا نم لقثأ هنأل ؛ةروهشملا ةغللا

 ناكو «يمع 1 يما مالغ اي :وحن نبالا ريغ فاضملا ناك ءاوس ءامهريغ يف ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا يف

 مالغ اي وأ يحأ مالغ اي :وحن امهريغ هيلإ فاضملاو فاضملا ناك وأ «يحأ نبا اي :وحن معلاو مألا ريغ هيلإ فاضملا

 (طسوتم).امهريغ نود برعلا دنع امهلامعتسا ةرثكل امهريغ نود مكحلا اذهب اتصتحا امنإو «يمالغ

 [48 :قيقحتلا ةياغ] .فيعضتلا لقثو ظفللا لوطو لامعتسالا ةرثكل ؛حتفلاب ءافتكالاو فلألا فذحب :مع نبا

 دصقف «هل ىدانملا وه ءادنلا يف دوصقملا نوكلو هترثكل ؛هريغ نود ىدانملا يف ميحرتلا رثك امنإ :ىدانملا ميخرتو

 ]1۰/1ا :يضر] .اطايتحا هرخآ فذحف «دوصقملا ىلإ ءاضفإلاو ءادنلا نم غارفلا ةعرس

 :يهو «ةنيعتم ةيمدع اهنم ةعبرأ ؛ةسمح ىدانلا ميخرت طورش [ىدانملا يف ميخرتلا زاوج طرش يأ] :هطرشو

 رخآلا طرشلاو «ةلمج نوكي الو ءاًبودنم نوكي الو ءاناغتسم نوكي ال نأو .هل اًعراضم الو ءافاضم نوكي ال نأ

 «ثينأت ءاتب هنوك :يناثلاو ءفرحأ ةثالث ىلع اًدئاز اًملع هنوك :امهدحأ :نيطرشلا دحأ وه لب «نيعتم ريغ نوبت

 بودنملا نأل ؛اًبودنم الو :لقي مل اغإو ءفاضملا مكح همكح نأل ؛فاضملا عراضم كلي فنصملا ركذي مل امنإو

 رخآ نأل ؛افاضم مسالا نوك مدع يأ :افاضم نوكي ال نأ ۳٦۱/۱[ :يضر].ىضم امك یدانم سيل هدنع

 امأو ءامهرخآ يف ميخرتلل غاسم الف «فاضملا ريغ هيلإ فاضملاو ءرخآلاب صتخي ميحرتلاو ءاًمكح طسو فاضملا

 1١[ :يدنه] .ىلوأ ناكل "ًدرفم نوكي نأ هطرشف" :لاق ولو «ذاشف يبحاص يف "حاص اي" :وحن

 5١[ :يدنه] .هيفاني فذحلاو ءتوصلا دم هيف بولطملا نأل :اًناغتسم الو

 .ىدانملا نوكي نأ هطرشو يأ :نوكيو



 ىدانملا ميخرت ه5 تابوصنملا

 مكح يف ناتدايز هرخآ يق ناك نإف .ثينأتلا ٍءاتب اّمإو .فرحأ ةثالث ىلع اًدئاز اًملع ام

 TE ةعبرأ نم رثكأ َوْهَو ةَدَم هلبق حيحص فرح وأ «ناورمو ًءامسأك ةدحاولا
 فرحلا كلذ لبق

 مزلي الئلف ةثالثلا ىلع اًدئاز هنوك امأو ملعلا ريغ فالخب هترهشل هيف هابتشالا مدعلف اًملع هنوك امأ :اًملع امإ

 طسولا ةكرح مايقل ءرمع اي يف مع اي :وحن ,ءطسوألا كرحتملا يثالثلا ميخرت نويفوكلا زاحأو «ةينبألا لالحإ
 (عبارلا) فرحلا ةلزنم ةكرحلا لعح نأل ؛فيعض وهو "رقس" :وحن يف فرصلا عنم يق امك دئازلا فرحلا ماقم

 نكاسلا يثالثلا ميحرت مهضعب زاحأو «كلذك سيلو ءاّيسامح "دهده" :لثم ناكل الإو «ناكم لك يف درطم ريغ

 [35 :قيقحتلا ةياغ نمإ .كلذ نم فعضأ وهو «ديز اي ف يز اي :وحن طسوألا

 ءات الإ هنم فذحي مل معر ول هنأل ؛فرحأ ةثالث ىلع نوكي نأو ءاملع نوكي نأ هيف طرتشي الف :ثيناتلا ءاتب

 نأ هيف طرتشي نكلو ءاهفذح ببسب ةملكلا سفن يف فاجحإلا مزلي ملف ؛ةملكلا سفن نم سيل وهو «ثينأتلا
 (طسوتم).ركذملا ةغيصب سبتلال ءاتلا فذحب محر ول هنأل ؛ةقساف :وحن ,ةفص نوكي ال

 [۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .لاقف فوذحلا ةيمك ريسفت يف عرش ميحرتلا طئارش نايب نم غرف امل مث :ناك نإف

 دحاو ىنعمل اعم اتديز انوكت نأب ةدحاولا مكح يف ناتنئاك ناتدايز يأ "ناتدايز" ةفص :ةدحاولا مكح يف

 امهنكلو «ناتدئاز هيف فلألاو ءاتلا نإف "ةاطرأ" :وحن نع زارتحا هيفو ,"دحاو نعمل ةدحاو ةعفد اتبلتحا" نعم

 [4۷ :ةياغ] .طرأ اي لاقي الف «ثينأتلل ءاتلا تديز مث ءقاحلإلل ًالوأ تديز فلألا نأل ؛ةدحاولا مكح يق اتسيل

 هرخآ يفف «"ثانإو دحأ" يف امك ةزمه واولا تبلقف «ةماسولا نم "ءامسو" :هلصأو «ءالعف :هنزو :ءامسأك

 [317 :قيقحتلا ةياغ] .ةدحاولا مكح يف ةزمهلاو فلألا يهو ناتدايز

 اعم اتديز "ناورم" يف نونلاو فلألاو «ثينأتلا عمل اعم اتديز "ءامسأ" يف ةزمهلاو فلألا نعي :ناورمو ءامسأك

 فلألاو ؛"نوديز" يف نونلاو واولاو ,"ناديز" يف نونلاو فلألاو «"يرصب" يف ةبسنلا ءاي اذكو ءريكذتلا نعمل

 [317 :قيقحتلا ةياغ] .دنه ايو ءديز ايو «ديز ايو ءرصبايو «ّورمايو مسا اي :اهيف لاقيف «"تادنه" يف ءاتلاو
 .حيحص فرح هميخرت ديرأ يذلا مسالا رخآ يف ناك وأ يأ «"ناتدايز" :هلوق ىلع فطع :فرح وأ

 هنإف «راتخم :وحن دري الغل ةدئازلا ةدملا :ةدملاب انه دارملاو ءاهقفاوي اهلبق ام ةكرح «ةنكاس ةلع فرح ةدملا :ِةَّذَم

 [917 :قيقحتلا ةياغ] .يلصأ فلألا نأل ؛ءارلا الإ هنم فذحي ال محر ول

 «فرحأ ةعبرأ نم رثكأ ةدم هلبق حيحص فرح هرخآ يف يذلا مسالا نأ لاحلاو يأ «لاحلل واولا :رثكأ وهو

 هنإف ءرامعو «دومثو «ديعس :وحن نع زارتحا هيفو :ةعبرأ [317 :قيقحتلا ةياغإ .سيردإو ءرامعو ءروصنم :وحن
 [۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .نيفرحلا فذحب ةينبألا لالخإ مزلي الكل نافرح اهنم فذحيال



 ىدانملا ميخرت o۷ تابوصنملا

 ٌفرحف كلذ ريغ ناك نإو «ريخألا مسالا فذُح اًبكرم ناك نإو اَتفْذُح يفْرحأ

 لَعجُي دقو ورك ايو ءومث ايو راحاي :لاقيف «رثكألا ىلع تباثلا مكح يف وهو جاو

 دوحوملا يأ ميحخرتلل فوذحملا

 ..«بودنملا يف ءادنلا ةغيص اولّمعتسا دقو .ارك ايو «يمث ايو راح اي :لاقف «هسأرب اسا

 ايو مع ايو صنم اي :ليق «سيردإو رامعو روصنم :وحن محرر اذإف «نافرحلا تفذح يأ ءطرشلا ءازج :اتفذح

 .نيملع رشع ةسمخو كبلعبك «يدانسإلاو يفاضإلا بكر لا ريغ :اًبكر م [91 :قيقحتلا ةياغ] .ردإ

 ةملك امنوك يف ثينأتلا ءات ةلزنم مسالا لوزنل ؛ةسمح اي :رشع ةسمح يفو «لعباي :كبلعب يف لاقيف :مسالا

 وأ «ناتدايز هرحآ يف ناك ام ريغ يأ :كلذ ريغ 5١[ :يدنه] .ةملكلا نم ءزجلا ةلزنمي تراص ةدح ىلع

 فرح هنم فوذحملاف يأ :دحاو فرحف [57 :يدنهإ .فرحأ ةعبرأ نم رثكأ وأ «ةدم هلبق حيحص فرح

 اذه نوكل ةيمسالا ةلمجلاب انه ىتأ امنإو ءدحاو فرح نم رثكأ فذح بحوي ام مدعو دوصقملا لوصحل ؛دحاو

 .ناك امك هلبق ام يقبف «رثكألا لامعتسالا :رثكألا [9177 :ةياغ].راح اي :ثراح اي يف لاقيف 000 اريثك مسقلا

 ىلع فطعلل وأ «لاقيف كلذك ناك اذإو يأ ءفوذحم طرش باوح وأ «لاقي هنأل يأ ليلعتلل ءافلا :لاقيف

 [317 :قيقحتلا ةياغ] .خلإ لاقيف اًئباث فوذحملا لعجي :ليق هنأك «ةيلعفلاب ةلوؤملا ةقباسلا ةيمسالا

 اهعوقول ؛ًءاي اهبلق بحول ءارخخآ واولاو اًيسنم اّيسن فوذحملا لعج ولو ؛"دومن اي" يف مض دعب واوب :و ايو
 ؛افلأ واولا بلقي الو «ناوركاي يف ةحتف دعب ةحوتفم واوب :ورك ايو [17؟ :يدنه].لقثلل ةمض دعب اًفرط

 مكح يف وه يذلا فوذحملا فلألا وهو ءاهدعب نكاسلا عوقو وهو «عناملا ققحتل اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل
 [317 :قيقحتلا ةياغ] .عناملا عافترال ءاركاي :لاقيو الأ واولا بلقي تباثلا مكح يف نكي مل ولو «تباثلا

 نوكيف «ءيش هنع فذحبي مل هنأك ءاّيسنم اًيسن فوذحملا لعجب ناك ام ىلع ّيبم ريغ هسفنب ًالقتسم اًمما يأ ایسا

 [314 :قيقحتلا ةياغ] .لصألا مكح ال هسفن مكح هحيحصتو هلالعإو هئانب يف هل

 (۹۸ :قيقحتلا ةياغ] .مضيف «هسأرب ةفرعم درفم مسا هنأك «هسأرب مسا هنأ ىلع ثراح اي يف مضلاب :راح اي

 ام رّسكو ءاي تبلق مرج الف «ةمض دعب افرط واولا تراص هسأرب اما "ومن" لعج امل هنأل :دومث اي يف :يمثاي و

 «لالعإلا عنام عفترا هسأرب اًمما ورك لعج امل هنأل ؛ناوركاي يف :ارك ايو [318 :قيقحتلا ةياغ] . لداک ءاهلبق

 ٩۸[ :قيقحتلا ةياغ]. و اک ااا ااف هاد کا عوقو وهو

 وه ىدانملا ؛بودنملاو ىدانملا نيب قرفلا ققحت عم بودنملا يف طقف "اي" وهو «ءادنلا فرح نعأ :ةغيص

 "ايف "او" وأ "اي"ب هيلع عجفتملا وه بودنملاو ءاّريدقت وأ اظنل :زعدأ بام تا فرع افا :كولظلا

 امهنم a لك نأل ؛صيصحختلا ثيح نم ىدانملا بودنملا ةماشمل اًضيأ بودنملا يف لمعتسي ءادنلا ةغيص

 (طسوتم).ةبدنلا ىلع اصن نوكيل "او"ب صتخا بودنملا نكلو «هموق نيب نم صوصخم



 بودنملا 0۸ تابوصنملا

 ءانبلاو بارعإلا يف همكحو ."او"ب نضل "او" وأ "اي"ب هيلع عّجفتملا وهو
 مسالا بودنملا

 هْيِكَمالَع او :تلق سبللا : تفح نإف 0 ف فلألا ةدايز كلو دالا م
 ءازجج فلألا ةدايزب _ طرش بودنملا يأ

 ?EOE LR ,فاورعملا الإ بدني الو .فقولا ف ءاهلا كلو 0 ة”ثكمالغا او

 .ءانبلاو بارعإلا ثيح نم يأ «زييمت :بارعإلا يف .هلجأل نزحي يأ عجفتي يذلا مسالا يأ :هيلع عّجفتملا
 افاضم ناك اذإو «بودنملا كلذكف ةمضلا ىلع نبي ةفرعم اًدرفم ناك اذإ ىدانملا نأ امكف :ىدانملا مكح

 بودنملا عباوت مكح كلذكو «فاضملل اماشم الو «ةركن عقي ال بودنملا نأ الإ «بودنملا كلذكف بوصنمف

 ؛ءانبلاو بارعإلا يف ىدانملا مكح لثم همكح ناك امنإو ءاًفاضم وأ اًدرفم ىدانملا عباوت مكحك ءافاضم وأ اًدرفم

 (طسوتم).ءانبلاو بارعإلا نم هماكحأ يف هارحب يرحأ «هتغيص يف هارحب يرحأ امل هنأل
 ناك اذإ الإ ءليوطتلاو توصلا دم هيف بولطملا نأل ؛بودنملا رحآ يف فلألا ماقم موقي ام وأ :فلألا ةدايز كللو

 (طسوتم).ةلصلاو هيلإ فاضملا رخآب قحلأ ام ءالوصوم وأ افاضم بودنملا
 كلذ سبل يأ :سبللا [1۳ :يدنه] .ردقملا "زاج" لعافو ءأدتبم وهو لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ :فلألا ةدايز

 تبدن اذإف ,ةمض وأ ةرسك نم مسالا رخآ يف امل اًبسانم دملا فورح نم اهريغ ىلإ اهنع تلدع «هريغب ظفللا

 ,هاكمالغاو :ليقو فلألا تديز ول ذإ ءايلاب :هيكمالغ او [۹۸ :قيقحتلا ةياغ] .خلإ :تلق ثنؤملا باطخب كمالغ

 [۹۸ :قيقحتلا ةياغ] .فاكلا ةك رح ةبسانمل ءايلا تديزف ءركذملا باطخب ثنؤملا باطح سبل مزل

 :ليقو فلألا تديز ول ذإ «واولاب هومكمالغ او :تلق عمجلا باطخب مكمالغ تبدن اذإو :هومكمالغ او

 ءةمضلا هلصأ ميملا نأل ؛ميملا ةكرح ةبسانمل واولا تديزف «ةينثتلا باطخب عمجلا باطح سبل مزل هامكمالغ او

 [18 :قيقحتلا ةياغ] .عمجلا ةبسانمل واولا تديز :ليقو

 فقولا يف فلألا يهو ءدملا فرح نايبل ةتكسلا ءاه يأ ءءاملا ةدايز كل زئاج وأ كل زاج يأ :ءاها كلو
 ءاملاف «هيكمالغ او «هومكمالغ او «هاديز او :لاقيف ءءايلاو واولاو فلألا ةدايز عم ءاهلا ريتخاو «جردلا يف ال

 وأ ردقملا "زاج" فرظ وأ "كل" :هلوق فرظ "فقولا يف" :هلوقو «ردقملا "زاج" لعاف وأ «ربخلا مدقم أدتبم

 ۹۸ :قيقحتلا ةياغ] .ءاملا ىلإ ةفاضم ةردقملا ةدايزلا فرظ

 ناك اذإ هنأل ؛هيلع عجفتلاو هتبدن يف هتفرعم. بدانلا زوفيل ؛ال وأ ناك اًملع :روهشملا فورعملاب دارملا :فورعملا

 زاج «مسالا كلذب اًروهشم هيلع عجفتملا ناكو اًملع نكي مل ولف «هيلع ةبدنلا يف بدانلا مالي ال اًروهشم بودنملا
 (دم دمحأ مداح انالوم).بدني مل روهشم ريغ املع ناك ولو «هتبدن



 ءادنلا فرح فذح ۹ تابوصنملا

 فرح فذَح زوجيو و افالم "هاليوطلا لز او عنتماو الجر او : لاقي داف

 ضرع أ ُفُْسوُيِت :وحن براو «ثاعَتسملاو ةراشإلاو «سنجلا مسا عم الإ ءادنلا
 ءاقملا ةر تشرب اب انراقم رةينرق مايقل

 EET ا نع لل حا رو را اهّيأو اذه ْنَع

 ظ ت55 525 تت يس د

 ءةبدنلا ةمالع اهقحلي ال ةفصلا نأ ديري :عنتماو [51 :يدنه] .نيعم ريغ لحرل ظفللا اذه لاقي ال يأ :لاقي الف

 هنأب هبهذم ىلع ليلخلا لدتساو «ةفصلاب ةبدنلا ةمالع قاحلإ زوجي هنإف «سنويل افالخ ليلخلا دنع فوصوملا قحلي اغنإو

 مدس يلع قوشعم يولوم).بودنملا ريغ امهنم دحاو لك نأل ؛هاليوطلا ديز عاج زاح "هاليوطلا ديز او" زاج ول
 فرعملا سبتلي هفذحبف ءءادنلا فرح وه سنجلل فرعملا نأل ؛ءادنلا لبق ةركن ناك ام يأ :سدجلا مسا

 هءادن نألو «بونملاو بئانلا فذح هيف مزلي فذح ولف «فيرعتلا يف ماللا نع ةبئان هيف ءايلا نألو «ةركنلاب

 [51 :يدنه] .ىدانم هنأ ىلإ نهذلا قبسي مل ءادنلا فرح هنم فذح ولف «ملعلا ءادن ةرثك رثكي مل

 [517 :يدنه] .هيفاني فذحلاو «توصلا دم امهيف بولطملا نأل :بودنملاو ثاغتسملا

 نع لدب عم ناك ءاوس «ملعلا ءادنلا فرح فذح اهيف زوجي ىلا فراعملا نم تاينثتسملا هذه دعب يقبف :وحن

 وحن «لدب ريغب وأ مهللا وحن ءهنم ةددشملا ميملا لادبإ عم الإ هنم فذحي ال هنإف "هللا" ظفلك ءادنلا فرح

 اهيأ اي يأ ءلحرلا اذهيأو لحرلا اهيأ :وحن «ماللا يذب فصو اذإ "يأ" ظفلو فسوي اي يأ ضرعأ فسوي

 فاضملا :ثلاثلاو .ماللا يذب اذه فصتي نأ ريغ نم ءاذهيأو "اهيأ" نم فذحلا زوجي الف «لحرلا ا لحرلا

 :وحن «تالوصوملا :عبارلاو .ديز مالغ اي يأ لعفا ديز مالغ :وحنو انّير اي يأ انآ انبر :وحن «تناك ةفرعم يأ ىلإ
 [4 ٩ :ةياغلاو ١١١:دئاوفلا نم] .كايإ ايو «تنأ اي :وحن اهؤادن ذشف تارمضملا امأو «نم ايو ءانسحم لازي ال نم

 ىوس ببس نع هولخل فرصنال اًيبرع ناك ول هنأل ؛حيحصب سیلو «يرع :ليقو «يربع فسوي :ليق :فسوي
 الودعم لعجي نأب هيف لدعلا ضرف ناكمل هتيبرع عنمي ال هفرص عانتما نأل ؛رظن هيفو «"فاشكلا" يف اذك «فيرعتلا

 نيسلا مضب كلام نب سم يف ليق امك فسوي فسآ نم عراضم لعف «نيسلا رسكب فسوي نع ةيبرعلا ةلاح

 .ءادنلاب صتخي اهيآ ةروص نأل ؛لحرلا اهيأ اي يأ :لجرلا اهّيأو [دادهلا] .اهتحتفب كلام نب سمش نم لودعم هنأ
 فرح هنم اوفذح مهنأ عم سنح مسا برعلا لوق يف "ليل" نأ وهو «هيلع دري لاؤس نع باوح اذه :ذشو

 ٠١٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .هيلع ساقي ال ءذاش هنأ هباوحو ءارك اذكو «قونخم اذكو «ءادنلا

 a وا لوحتللا رسل ءليل اي احابص رصوأ «ليل اي حابصلا يف لحدا :"ليل حبصأ" نئعمو :ليل حبصأ

 ا ليلا هج بلا ؤرما اهقلط ىلا ةأرمالا لوق لصألا يف اذه

 ٠ 1٠] :قيقحتلا ةياغ]. ءيشلا بلط ةدش يف



 هلماع رمضأ ام 56 تابوصنملا

 ."اوذجسا اي الأ" :لثم ءاراوح ٍةنيرق 2 ىدانملا فذحي 0 .ارك قرطأو .قوتخم دتفاو
 ا اًرئاج افذح

00 

 ,هتبرض اًديز" لادن كيك رادع اخ ل هنع لغتشم

 مسالا كلذ نع ضرعم

 نم اي يأ «قونخم اي كسفن صلحو ءادفلا طعأ يأ !قونخم اي كسفن دتفا :"قونخم دتفا" نيعمو :قونخ دتفاو

 ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .دئادشلا نم سفنلا صيلخت ىلع ضيرحتلا يف لثم اذه «مغلا هقلح رصع

 لمحو ديص دق ةماعنلا وهو كنم ربكأ وه نم نإف ؛داصتل !ناوركاي كقنع ضفحا :ارك قرطأ ئيعمو :قرطأو

 ليقو «قنعلا ليوط فيعض رئاط ناوركلاو «ضرألا ىلإ رظنو تكس اذإ لجرلا قرطأ :لاقي «ىرقلا ىلإ ودبلا نم

 ب ىلع ی ةماقنلا وب اذإ ماعلا نب اع كا نأل كلذو «ناوركلا هب داصي برعلا ةيقر لوقلا اذه

 ا ندا صل نتا اذا اننن وف ذادو راصف «هاري اليك ضرألاب قصتلي هآر اذإف .هسأر عفريو هقنع دمي

 فذح :هجوأ ةثالثب ذوذش "ارك" يف :ارك ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .هنم ىوقأو ىلعأ وه نم داقنا اذإ دايقنالاب

 .هسأرب اما محرملا لعحو «ملعلا ريغ ميخرتو «سنجلا مسا نم ءادنلا فرح

 فقيو «هيبنت فرح هنأ ىلع "الأ" ففخي هنإف :اودجسا اي الأ 0 :يدنهإ] .هنييعتو هفذح ىلع ةلاد يأ :ةنيرق

 موق اي الأ ي نأ غ دالا قاك الا هذه ىلعف «ةزمهلا مضب "اودجسا" ئدتبيف ءءادنلا فرح وهو ءاي ىلع

 اودحتتيو الا ديدي اردحست الأ ارق نم ةءارق فالخب «لعفلا ىلع ءادنلا فرح لوحد عانتما ةنيرقب اودجسا

 باوبألا نم ثلاثلا بابلا يأ :ثلاثلاو ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ].بابلا اذه نم سيل هنإف «ع راضملا ةغيص ىلع

 اًعقاو اًرامضإ يأ :ةطيرش ىلع ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ]هب لوعفملل بصانلا لعفلا فذح اهيف بحي ىلا ةعبرألا

 [515 :يدنه] .صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ ليبق نم وهف «هدعب امم هريسفت وه ةطيرش ىلع

 وأ لعفلل ةيناث ةفص ةيطرشلا ةلمحلا :هيلع طلس ول ."هدعب" :هلوق لعاف وأ «هربح "هدعب" :هلوق أدتبم :لعف
 ١٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .اظفل ههبش وأ لعفلا كلذ سفن طلس ول يأ «ههبش

 بسانم طلس ول يأ :هبسانم وأ ."هبسانم وأ" :هلوق هيلع فطعي نأ حصيل هدكأ امنإو "طلس" ريمضل ديكأت :وه

 .هعضوم يف ههبش وأ لعفلا كلذ

 هيلع طلس ول هنكلو «هريمضب هنع لغتشم لعف هدعبو «مسا هنإف «هتبرض لب ديز :لثم نع زارتحا :هبصنل

 (ريغص).هلبق اميف ماهفتسالا دعب ام لمعي ال هنأل ؛هبصني مل

 ١٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هبصنل هسفن هيلع طلس ول هريمضب هنع لغتشا ام ريظن :هّثبرض ادي



 هلماع رمضأ ام 1١ تابوصنملا

 9 و 2 ا ا 2 وع 2

 رمضم لعفب ُبّصنُي "هيلع تسبح اًديزو «همالغ ا اديزو هب تررم اديزو
0 

 ءادتبالاب عفرلا راتخیو : شو «تنهأو ‹«تزواجو یر ' يأ «هدعب ام هرسفي
 أدتبم هنوكب

 اخ bo SE E وا وو جل دو اهنم ىوقأ دوجو دنع وأ هفالخ ٍةنيرق مدع دنع
 عفرلا ف ءافتنا

 .هبصنل "تزواج" وهو «هانعم وه ام هيلع طلس ول رج فرحب هريمضب هنع لغتشا ام ريظن :هب تررم اًديز

 "تنهأ" وهو «همزال هيلع طلس ول هقلعتم. هنع لغتشا ام ريظن :خلإ تبرض اًديزو ٠١١[ :قيقحتلا ةياغ]
 مزال هيلع طاس ول هريمضب هنع لغتشا ام ريظن «هلحأل ترظتنا يأ :هيلع تسبح ۱ 0

 ١٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هبصنل "تسبال" وهو «هانعم

 ١٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هقلعتم وأ «هريمضب لغتشملا هبسانم وأ .ههبش وأ «لعف نم :هدعب ام

 نإو «هب تررم اًديز تزواج يأ "تزواح" ءابلاب يدعتملا "تررم" نعم نأل ؛"هب تررم ايز" يف :تزواجو
 ٠١٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هسفنب ىدعتي ال هنأل ؛هبصني ال "تررم" ترّدق

 مزاول نم ىلوملا ةناهإ نأل ؛هانعم مزال هنأل ؛همالغ تبرض اًديز تنهأ يأ "همالغ تبرض اًديز" يف :تنهأو

 ١٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .اًديز ال همالغ تبرض كنأل ؛تبذك "تبرض" تردق نإو «همالغ برض

 هل اًمزالم اًسبالم هنوك مزلتسي هلحأل اًموبحم هنوك نأل ؛هانعم مزال هنأل ؛"هيلع تسبح اًديز" يف :تسبالو

 رسفملا لعفلا نيعمب لعفلا ريدقت نكمأ نإف :نكمي مل نإو ءهرّدق رسفملا لعفلا سفن ريدقت نكمأ نإ هنأ لصاحلاف

 ١٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .رسفملا لعفلا نعم مزال رّدق نكمي مل نإو ءرّدق
 يذلا مسالا بعأ ءروكذملا مسالا يف عفرلا راتخيو بصنلا زوجي يأ «بصنلا زاوح ىلإ ةراشإ هيف :عفرلا راتخيو

 بصنلا ةنيرق مدع دنع يأ :هفالخ ١٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هقلعتم وأ هريمضب هنع لغتشم «ههبش وأ لعف هدعب

 هيف نازئاج بصنلاو عفرلا نإف «هتبرض اًديز :وحن اًبجاو وأ ءاراتخم وأ «عفرلل اًيواسم اهعم بصنلا نوكي يلا

 (طسوتم).كلذك سيل عفرلاو «فذحلل ضتقم بصنلا نأل ؛بصنلا نم ىلوأ عفرلا نكل ءامهتنيرق دوجول
 ؛عفرلا نئارق نم اهنم ىوقأ دحو اذإ ءبصنلا ةنيرق تدحو نإو اًضيأ راتخم عفرلا نأ ديري :خلإ دوجو دنع

 نم "هتبرض"و "ديز ماق" :كلوق نإف ركب هبرضي ورمع اذإو ديز ماقو «هتبرض دقف ورمع امأو ديز ماق :هلاثمو
 -عفرلا نئارق نم امهو - ةأجافملل اذإو امأ تدجو امل هنأ الإ ءقأيس ام ىلع بصنلا اهعم راتخي يلا نئارقلا

 لبق هيلع ناك امل ءافنآ عفرلا حّجري كلذك ناك اذإو ابلاغ أدتبملا دعب عقي فرح "امأ" نأ ثيح نم عفرلا حّجري
 «فرلا فالح ةنيرق نم يأ :اهنم ىوقأ (ريغص).ةيئاجفلا اذإ كلذكو «فذحلاو ريدقتلا نع هتمالس نم كلذ

 ٠۲ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .هفالح ةنيرق نم ىوقأ عفرلا ةنيرق نكلو «هفالخو عفرلا ةنيرق دحو ول يعي



 هلماع رمضأ ام 55 تابوصنملا

 «بسانتلل ٍةيلعف ٍةلمج ىلع فطعلاب بصللا راتخيو .ةأجافملل اذإو ,بلطلا ريغ عم امك

 هتيقل اًديزف تجرح :وحن نراقملا

 يه ذإ ؛يهنلاو رمألا يفو "ثيح'و ةيطرشلا "اذإ"و لو يفنلا فرح دعب و

 هتبرض اًديزأ هتبرض اًديز ام وحن |

 .ردقب اتضح ءيش لک ان :لثم ,ةفصلاب رّسفملا سبل يفوح دنعو ءلعفلا عقاوم
 4 رمقلا) ىهنلاو رمألا يف :هلوق ىلع فطع

 اًديز امأف «كتوحإ نءاح" :وحن ذئنيح بصنلا رايتخال ؛امهوحنو يهنلاو رمألا وهو «بلطلا نم زارتحا :بلطلا ريغ

 (ريبك) .عفرلا بجيف ءالصأ ةأجافملا اذإ دعب لعفلا عقي ال :ليقو "هبرضي ال ورمع امأف «موقلا نءاج"و "همركأف

 نع هئانغتسا فرشو هعضاوم ةلقل همدقو «بصنلا رايتخا يف عرش عفرلا رايتخا نايب نم غرف امل :بصنلا راتخيو

 روكذملا مسالا فطع ببسب يأ فطعلاب بصنلا راتخيو «عناوملا مدعو ءادتبالاب عفرلا زوجي يأ «ريدقتلاو فذحلا

 نيتلمجلا نيب بسانتلا نأل ؛مهدنع بولطم رمأ هنأل ؛بسانتلل ةيلعف ةلمح ىلع "ةأجافملا اذإ"و "امأ" نودب

 نيسحتلا نأ كيلع بهذي الو «فطعلاب لصولا تانسحم نم كلذ ريغ وأ نيتيلعف وأ نيتيمسا امفوكب نيتفوطعملا

 (1:رهدلا) كامي اباَذَع مهل دَعَا نيملاظلارإ» :ىلاعت هلوقك ةبولطملاب فذحلا ةهارك فشكيف «ةبولطملا رومألا نم

 (ريبك)."اذإ"و "امأ" ريغ نم (؟1:رهدلا) كهتّمْحَر يف ُءاَشَيْنَم لجديإ» ىلع فطع هنإف

 بجي دربملا دنعو «ةأحافملا اذإ نع هب زرتحاو «كبرضأ هتبرض اًديز اذإ :وحن «طرشلا ىلإ ةبوسنملا يأ :ةيطرشلا

 ىلع فطع :يهنلاو رمألا يفو .همركأ اًديز ثيح :وحن ءاذإ ىلع فطع :ثيح 1١[ :يدنه] .اهدعب بصنلا
 ٠١( :يدنه] .هبرضتال وأ هبرضا اًديز :وحن هدعب يهنلاو رمألا عوقو تقو يف يأ "دعب" :هلوق
 [18 :يدنه].يهنلاو رمألا لبق امو «ثيحو ةيطرشلا اذإو يهنلاو ماهفتسالا فرح دعب ام يأ عضاوملا هذه يأ :يه ذإ

 ىلإ يعادلاو ددرتلاو يفنلا نأل ؛لعفلا ريدقتب بصنلا راتخي م الف «هعوقو عضاوم يأ :لعفلا عقاوم

 مدع عم "ثيح"و "اذإ" هنمضت يذلا طرشلا نعم اذكو «تاوذلا نود لاعفألا ٌتاقحلم بلاغلا يف ماهفتسالا

 ٦٠[ :يدنه] .طرشلا تاودأ رئاس فالخب «هيف امهح وسر

 .دوصقملا لصحي مل ةفصلابو «عفرلا ريدقت ىلع ةفصلاب سبتلي بصنلا ريدقت ىلع ارسفم نوكي ام نأ يعي :ةفصلاب

 هسبل فيخ «هل اًربخ "هانقلخ" لوق لعجو ءادتبالاب عفر ولو "لك" بصنب :ءيش لك انإ ٠١7[ :قيقحتلا ةياغ]

 ءردقب نئاك انقولخم وه ءيش لك :ىعملا نوكيف «دوصقملا فالخ وهو رع ردع :هلوق نوك لامتحاب ةفصلاب

 يف رهاظلا وه ام ىلع اًديق ذئنيح هانقلخ نوكي ثيح دوصقم ريغ لوألاو «ردقب انل قولخم ءيش لك دوصقملاو

 لصح اذميو «ةيرايتخالا دابعلا لاعفأ يف ةلزتعلا بهذم وه امك هللا ةقولخ ريغ ءايشألا ضعب نوك مهويف «ةفصلا

 [55 :يدنه] .لامتحالا يف ريض الو ءدحاو نيينعملا لصاح نأ نم حورشلا ضعب يف دروأ امع باوجلا



 هلماع رمضأ ام ۴ تابوصنملا

 طرشلا يفرح دعب بصنلا بجيو ."هّتمركأ اورمعو ماق ٌديز" :لثم يف نارمألا يوتسيو
 روكذملا مسالا يف

 ديزأ" سيلو ."هتبرض اًديز الأو «كبرَض هتبرض اًديز نإ" :لثم .ضيضحتلا رو

 E E EES ربزلا يف ذ ٌهولعف یش لک وف كلذكو ا (هنم "هب بهذ

 (۲٠:رمقلا)

 ام يف بصنلا راتخي يأ :لثم يف .اًراتخم نوكي امهنم اودصق ايأ يأ «رايتحالا يف بصنلاو عفرلا يأ :نارمألا

 هعفر حصيف «ةيلعف اهرب ةيمسا ةلمج يأ ,نيهجو ِتاذ ةلمج ىلع مسالا كلذ اهيف عقو يلا ةلمحلا فطع اذإ

 فطعيف «ةيمسا نوكي عفرلا يفف ذ ءامهيف بسانتلا لوصحل نايوتسم ناهحولاو «لعفلا ريدقتب هبصنو ءادتبالا ىلع

 ٦] :يدنه] .ةيلعف يهو ىرغصلا ىلع فطعيف «ةيلعف نوكي بصنلا فو ةيمسا يهو ىربكلا ةلمحلا ىلع

 «"امثيح"و "يم" يف امك انمضت وأ 2"امأ" ريغ "ول"و "نإ" يف امك اًحيرص ناك ءاوس :طرشلا فرح دعب

 نأل ؛اهدعب بصنلا بجي امنإو ."ثيح"و ةيطرشلا "اذإ"ك طرشلا يف اًهسار نكي مل اذإ ام فالخب "امنيأ"و

 لاعفألا يف الإ كلذ امو ءددرتو لامتحا هيف ناك ام يف لحدي امنإ طرشلا نأل كلذو «لعفلا مزلتسي طرشلا

 ٠١[ 4 :قيقحتلا ةياغ] .مدقت ام ىلع اهدعب راتخم عفرلا نأ الإ طرشلا فرح ناك نإو امف "امأ" فالخب

 األ ؛لعفلاب اهصاصتخال اهدعب بصنلا بحي امنإو [امولو ءالولو ءالأو ءاله :يهو] :ضيضحتلا فرحو

 تلخد اذإ لعفلا ىلع ضيرحتلاو ثحلا ىلعو «يضاملا ىلع تلخد اذإ لعفلا كرت ىلع خيبوتلاو مول تعضو
 وهو ءاهعضو نع جرخي الل «هدعب ام هرسفي هل بصان لعف ردقي نأ بجو اهدعب مسا عقو اذإف ؛لبقتسملا ىلع
 ( ١ ١[ < :قيقحتلا ةياغ] .لعفلاب اهصاصتحا

 فرح لاثم :هتبرض اًديز الأو .كبرض هتبرض اًديز تبرض نإ يأ E لاثم :هتبرض اًديز نإ

 باب نم "هب بهذ ديزأ" :انلوق سيلو يأ :هنم هب بهذ ٌديزأ سیلو .هتبرض ادي دز تبرض الأ يأ «ضيضحتلا

 سيل انههو «هبصتل هيلع هبسانم وأ عقاولا لعفلا طلس ول هنأ هطرش نأل ؛ريسفتلا ةطيرش ىلع هلماع رمضأ ام

 ضتقي مل وهو «بهذأ "بهذ" بسانم نأل ؛هبسانم الو هبصني مل ديز ىلع طلسول "بهذ" نأل ؛كلذك

 بابلا اذه نم سيل هنأ ديري :كلذكو (طسوتم).هربخ هدعب ىلا ةلمجلاو ءءادتبالا ىلع مزال عفرلاف .بصنلا

 ءهبصنل هيلع طلسول هنأ اًضيأ مهوتملا مّهوتيف هريمض ىلع طلسم لعف هدعبو مسا وه ذإ مهوم هنأل ؛اًضيأ

 ىعملا سيلو «دارملا عملا بسح ىلع نوكي امنإ هلبق ام ىلع هطيلست ريدقت نأل ؛طلغ وهو «بابلا اذه يف هلحديف

 مهل لوعفم ءيش لكو" :ىيعملا امنإو «هلبق ام ىلع هطيلست حصي يح "ربزلا يف ءيش لك اولعف ممن" :انهه دارملا

 (ريغص).هعفر بجيف «بابلا اذه نم نوكي ال نأ بحوف «ىعملا كلذل فلاخم وهو "ربزلا يف تباث



 دنع طرشلا ىنعمب ءافلا ودل ةا امهم كخلاو لك اودلجاف يِناَرلاَو ةيناًرلالب يو
 هيف (؟ :رونلا)

 .بصنلا ٌراتخملاف الإو ,هيوبيس دنع ناتلمحو «دربملا

 ار ااا هد ا يلع نتا دق قو :ريذحتلا عبارلا

 ءارقلا نأ الإ "ربكف" "كبرو" :وحن ءاهلبق اميف لمعي دق ءافلا دعب ام نأل ؛هيف ةلصاح طئارشلا عيمج :ةينازلا

 الكل ةروكذملا ةطباضلا نع هجارخ إل ةاحنلا لحمت ءاذاش الإ بصنلاب هوؤرقي ملو عفرلا ىلع هيف اوقفتا امل ةعبسلا

 زوجي الف ءطرشلا نيعم ءافلا :دربملا لاقف «راتخم ريغ بلطلا يف عفرلا نإ ثيح نم راتخملا ريغ ىلع ءارقلا قافتا مزلي

 ربخلاو هيلع فطع "ينازلاو" :هلوقو ءأدتبم "ةينازلا" :هلوق ذإ ؛ناتلمج هيوبيس دنع مالكلاو ءاهزيح يف ام ملقت

 :ريدقتلاو «لصفلاو «بابلا :وحن ىلع فوذحم أدتبم ربح وأ «مكيلع ىلتي اميف ينازلاو ةينازلا مكح يأ ,فوذحم

 ةدئاز هدنع هيف ءافلاو «مالكلا ءادتبا وهو ءاهمكحل نايب "اودلجاف" :هلوقو .ينازلاو ةينازلا مكح نايب اذه

 [517 :يدنه] .ةطباضلا يف لحدت الف «طيلستلا عنتميف «ىرحأ ةلمج ءزج يف لمعيال ةلمحلا ءزجو ءريسفتلل وأ

 نأ لمتحيو "قازلاو ةينازلا :وحن كلذكو" :هلوقب ةللعم ةلمخلاو «هربح "هيف طرشلا عمن" :هلوقو ءادتبم :ءافلا

 [ 1۷ :يدنه] .لوألا أدتبملا ربخ ةلمجلاو يناثلا أدتبملا ربح "طرشلا نعم" :هلوقو ءاّيناث أدتبم "يازلاو ةينازلا" نوكي

 ىلع ءافلا دعب ام طيلست عانتمال كلذ هيف نوكي الف «يذلا نعم هيف ماللاو ءرقتسم فرظ هنأل :طرشلا ىنعمب

 مالكلا موهفمل فرظ :هيوبيس دنع [717 :يدنه] .طرشلا نعم. نمضتم أدتبم هنأ ىلع عفرلا هيف نيعتف ءاهلبق ام

 ناك «هيوبيسو دربملا هركذ امك رهاظلا ريغ دارملا نكي مل نإ يأ :راتخملاف الإو .هيوبيس دنع كلذب مكح يأ

 بصنلا ةنيرق هعمو "ريسفتلا ةطيرش ىلع هلماع رمضأ ام" باب نم هنأل ؛ةذاشلا ةءارقلا يف امك بصنلا راتخملا

 ةثلثلا ىلإ ةبسنلا ديرأ نإ رييصتلا وأ ءلاحلا نايبل :عبارلا (طسوتم).رم امك "رمألا" نيعأ بلطلا وهو «راتحملا

 [5/8 :يدنه] .هب لوعفملا بصان فذح اهيف بجي يلا ةثالثلا عبار وأ «ةعبرألا باوبألا عبار يأ «ةيقابلا ةقباسلا

 يف لعفلا فذح بحي امنإو ءاردصم لصألا يف ناكو ءاًحالطصا هب لوعفملا عاونأ نم عونل مسا] :ريذحتلا

 لوعفملا ةيمست ريذحتلاب "هنم رذحلا"و "رذحملا" يمسو «فيوختلا ةغللا يف وهو[هركذ يف ةصرفلا مدعل ريذحتلا

 (ريبك).كلذ ريغو «حلصلاب ةحلصملاو «ع رشلاب ع ورشملاو «ظفللاب ظوفلملا ةيمستك ءردصملاب

 نم سيل هنأل ؟تبرض نم :لاق نمل "كايإ" :كلوقك قا ريدقتب 0 ا :ريدقتب
 |[ ١١ قيقحتلا ةياغإ]:بنتجاو. «تناجو «دعابو رذحا :نم هوحن وأ :قتا (ريغص).بابلا اذه

 ريذحت تقو "قتا" ردق يأ «ريدقتلل فرظ وهو ءانيح لعج دق ردصم وأ «ريدقتلل هل لوعفم :اَريذحت

 (ريغص).بابلا اذه نم سيل هنأل ؟يقتت نم :لاق نمل ؛"كايإ" :كلوق نم زارتحا هيفو [1۸ :يدنه] .لومعملا



 هيف لوعفملا ٥ تابوصنملا

 دسألا نم كايإ :لوقتو .قيرطلا قيرطلاو ,فذحت نأو كاّيِإو ,دسألاو كابإ :لثم
 كانش لك

 .نم ريدقت عانتمال َدَّسألا َكاَيِإ :لوقت الو «نم ريدقتب فذحت نأ كايإو .,فذحت نأ نمو
 حيرصلا مسالا يق دسألا نم ريدقتب كايإ لوقت

 .ناكم وأ ناز نم روکذم لعق هيف ل ام وح :هيف لوعفلا

 اًدحاو ائيش اناك اذإ لوعفملاو لعافلا يريمض نأ الإ ,دسألاو كقتا هلصأو «لوألا مسقلا ريظن اذه :دسألاو كايإ

 تفذح ماقملا قيضل "قتا" فذح املف ,دسألاو كسفن قتا راصف «بولقلا لاعفأ ريغ يف سفنلاب يناثلا لادبإ بحو

 "دسألاو" :هلوق «هب لصتي ام مدعل لصفنملاب لصتملا لدبأف «لوعفملاو لعافلا يريمض عامتجا ةرورض لاوزل سفنلا

 ١١۷[ :قيقحتلا ةياغ] .ككلهي نأ دسألا قتاو ءدسألل ضرعتت نأ كسفن قتا :هانعمو «كايإ ىلع فوطعم

 دعب هنم رذحملا ءاج اذإ هنأل ؛نيريظن هل دروأ هلل فنصملاو «لوألا مسقلل ريظن اًضيأ اذه :فذحت نأو كاّيإو

 عمو «واولا عم هنوك :طقف ناهجو هيف زوجي "نأ" ريغب يذلاف ءاهعم نوكي ال وأ «نأ عم نوكي "نأ" اًمإف ءرذحمل
 «ثلاثلا هجولا زاوج عم ناهجولا ناذه هيف زوجي "نأ" عم يذلاو ءدسألا نم كايإو ءدسألاو كايإ :لثم "نم"

 عم يذلا يف راجلا فذح زوجيو «فذحت نأ كايإو ,فذحت نأ نم كايإو .فذحت نأو كايإ :وحن راحلا فذح وهو

 وه ام اًظفل لاط املف مسا ليوأتب اهدعب ىلا ةلمجلا عم افوكل ءاهتلصب ةليوط ةلوصوم فرح "نأ" نأل ؛"نأ"

 فالخب ءدحاو ءيشك رورجملا عم وه يذلا رحلا فرح فذحب اًسايق فيفختلا هيف اوزاجأ دحاو مسا ةقيقحلا يف

 مهم دمحأ مداح انالوم).اًقلطم عنتم فطعلا فرح ُفذحو «هباب نع فذحيال رجلا فرح نأل ؛"دسألاو كايإ"
 ءاخلاب فذخلا نأ امك ءاصعلاب يمرلا :فذحلاو ؛بنرألا مكدحأ فذحي نأو يايإ :هذ رمع لاق :فذحت نأو

 ٠١1[ :ةياغ] .لحي الف ءاهلتقي كلذ نأل ؛بنرألا ىلإ اصعلا يمر نع ىم امنإو ءةاصحلاب يمرلا :نيتمجعملا لاذلاو

 يأ دسألا دسألاو «رادجلا رادحلاو ءيبصلا يبصلا اذكو ءاهذَّعب وأ قيرطلا قتا يأ ءاًرركم هنم رذحملا ريظن :قيرطلا قيرطلاو

 ٠١37[ :قيقحتلا ةياغ] .ديكأتلل هنم رذحما راركتو «كلهي نأ دسألا قتاو ,كيلع طقسي نأ رادحلا قتاو ءهأطت نأ يبصلا قتا
 :حالطصالا يف "هيف لوعفملا" ذإ :هيف لعف ام .قبس ام ةنيرقب هيف لوعفملا هنم يأ ءربخلا فوذح أدتبم :هيف لوعفملا

 لعفلا ال ءثدحلا وهو يوغللا لعفلا لعفلاب دارملا :روكذم لعف [53 :يدنهلا] .هيف لعف ءيش هامسم يذلا ظفللا

 ٠۸ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .ردصملاو لوعفملاو لعافلا يمساو لعفلا لوانتيف «فرحلاو مسالا ميسق وه يذلا يحالطصالا
 .روك ذم سيل هنكل «ةلاحم ال لعف هيف لعف ناك نإو هنإف ؛بيط ةعمجلا موي :وحن نم زارتحا :روك ذه

 هلغشي ام ناكملاو ءامهنم بكر تي امو ءامهؤازجأو ةليللاو مويلا وه نامزلاو «هيف لوعفملا ماسقأ ىلإ ةراشإ :نامز نم

 ديز مودق تسلحو «كفلح ةعمجلا موي ترس :وحن «نييرابتعا وأ نييقيقح :ٍكاكم وأ ٍنامز (طسوتم).مسجلا
 [154 :يدنه] .ائيح لعجي دق ردصملا ذإ ؛سمشلا رثأ روهظ ناكم يف ديز مودق تقو يأ «سمشلا



 هيف لوعفملا 1 تابوصنملا

 يللا ون تال كو تسلا تاهحباب مهبملا رّسفو ءالف 0 كلذ لبق اًمهبم

 ٌبصنيو . .خصألا ىل "تلخ" دعب امو ,هترثكل "ناكم" 0 ءامهماهإل ؛امههبشو
 هيف لوعفملا ىوسو نود وحن
 ريتا ةطيرش ىلعو :رمضم لام

 مزل اّلِإو «هبصن عنتما ةظوفلم تناك ول "يف " نأل ؛ةظوفلم "يف" نوكي ال نأ هيف لوعفملا بصن طرشو يأ :طرشو

 احيرص امسا ناكل ةردقم نكت ملول اهنأل ؛ةردقم "يف' نوک ناو داو لاح ىف طفل نفاخ نوزع ارعا هوك

 .ةركن وأ ةفرعم تناك ءاوس «اًدودحم وأ اًمهبم ناك ءاوس :اهلك نامزلا فورظو (طسوتم).هيف الوعفم نكي ملو
 .ةعمجلا موي وأ اًموي تحرحو كدوعق نيح يأ اًئيح ترس :وحن "يف" ريدقتب بصنلا وأ "يف" ريدقت يأ :كلذ

 نإو دجسملا فلح تسلح :وحن "يف" ريدقتب بصنلا لبق ءامهبم ناكملا فرظ ناك نإ يأ :امهبم ناك نإ

 برضك لعفلا نأ كلذ نايبو «هيلع لعفلا ةلالد مدعل "يف" ريدقتب بصنلا لبقي مل ءائيعم ناك لب اًمهبم نكي مل

 ناكملا ىلع لديو ء«قوسلاو «رادلاو ءدجسملا :وحن نيعملا ناكملا ىلع لدي ملو «نيعملا نامزلا ىلع لدي الثم

 لبقي ملو 2"يف" ريدقتب بصنلا نامزلا فورظ لبق كلذك ناك الو ,ةنكمألا نم ناكمل مزلتسم برضلا نأل ؛مهبملا

 الباق مهبملا ناكلا فورظ ناك امل :مهبملا (طسوتم).اًمهبم ناك ام الإ "يف" ريدقتب بصنلا ناكلا فورظ
 تاهجلا وه مهبملا ناكملا :لاقف «هرسفف مهبملا ناكملا ريسفت بجو «هل لباق ريغ نيعملاو "يف" ريدقتب بصنلل

 "دنع" يأ :امهماميإل امههبشو (طسوتم).لامشلاو «نيميلاو «تحتلاو «قوفلاو «مادقلاو «فلخلا يهو :تسلا
 [۷۰ :يدنه] لمحلا ميقتسي ال الإو «يوغللا ماهبإلا :دارملاو ءامههبش اذكو "ىدل"و

 ءكسلحي تسلح :وحن «رارقتسالا نعم ةدافإ يف هل اقفاوم لعفلا ناك اذإ هانعمب وه 0 :ناكم ظفلو

 نا :قيقحتلا ةياغ] .ىرحملا اذه يرحي امم مهبلا تاوذ نم كلذ ريغ ىلإ نالف عضوم كتعضوو «كماقم
 تلد :وحن تنكسو تلرن :وحن نم هنراقي امو] :"تلخد" دعب امو .هماكإ نود هلامعتسا ةرثكل يأ :هترثكل

 ةنيعملا ةنكمألا نم "تلحد" دعب ام مهبملا ناكملا ىلع لمحو يأ [ةيرقلا تنكسو «ناكملا تلزن يأ «رادلا

 نال تلی يف نأل ؛حصألا ىلع لاق امنِإو «لامعتسالا ةرثكل حصألا بهذملا ىلع "راذلا تلحد" :كلوقك

 -فنصملا راتخم وهو- حصألاو «ليبقلا اذه نم نوكي الف «هب لوعفم ذئنيح هدعب امف ءٌّدعتم هنإ :مهضعب لاقف

 وهو - هّضيقنو - تحلو وهو- هريظن نألو ابلاغ ةمزاللا رداصملا نم وهو لوعف هردصم نأل ؛دعتم ريغ هنأ
 موي :وحن «ريسفتلا ةطيرش الب اًزاوح :رمضم (طسوتم).امهيلع هل اًسايق كلذك نوكيف «نامزال -تحرح

 لعف هدعب ٌفرظ مدقتي نأ ةطباضلاو :ةطيرش ىلعو ۷١[ :يدنه] ؟ترس ىم :لاق نم باوج يف ةعمحا
 = ١ «بصنلا زاوج عم عفرلا رايتخا وه هجوألاو «هبصنل هيلع طلسول «هقلعتم وأ هريمضب هنع لغتشم «ههبش وأ



1” 

 هل لوعفملا ۷ تابوصنملا

 برحلا نع ثدعقو ءايدأت هتبرض" :لثم ,ٌروكذم لعف هلجأل ّلعف ام وه :هل لوعفملا

 اهفذح زوجي اضف «ماللا ٌريدقت هبصن طرشو .ردصم هدنع هنإف ,جاّجّرلل افالخ اج

 .دوحولا يف هل اًنراقمو هب للملا لعفلا لعافل ًالعف ناك اذإ
 روك ذملا لعفلا

 مص ةعمجلا مويو «هيف ترس ةعمجلا موي :وحن عفرلا زاوج عم بصنلا رايتخاو "ترس ةعمجلا موي"ك =

 «هيف ترفاس ةعمجلا موي اذإو «هيف ترفاس تبسلا مويو «ةعمجلا موي تمصو «هيف مصت ال (ةعمجلا موي) وأ «هيف

 :لثم نيهجو تاذ ةلمج يف امهيواستو «همص هيف ترفاس ةعمجلا موي ثيحو ءهّمّصت هيف ترفاس ةعمجلا موي اذإو
 ىلوألا ةلمحلا نأل ؛سيمخلا موي يف بصنلا عفرلا يوتسيف «هيف راس سيمخلا مويو هللا دبع هيف راس ةعمجلا موي

 ةعمجلا موي اذهو «هيف ترس ةعمجلا موي نأ :وحن بصنلا بوحوو «ةيلعف ىرغصلاو ةيمسا ىربكلاف ,نيهجو تاذ

 .هل لوعفملا هنم يأ «ربخلا فوذحم أدتبم :هل لوعفملا (ريبك).حورشلا ضعب نم مهف ام مامت اذه «هيف تمص
 .تاقحلملا ليعافملا رئاسك لعف هلحأل لعفي ال امع زارتحا ديقلا اذه يفو :هلجأل لعف

 .ردصملاو ؛لوعفملاو ؛لعافلا يما نم ههبش امو لعفلا لوانتيف «يحالطصالا لعفلا ال ثدح :روكذم لعف
 ةلعو «ةيئاغ ةلع :نيبرض ىلع ٌلعف هلحأل لعف ام نأل ؛نيلاثم هل لوعفملل هلي فنصملا دروأ :هتبرض لثم

 لاثم يناثلاو ءبرضلا هلجأل لعف ثيح «برضلل ّضرغ يأ «ةيئاغ ةلع بيدأتلا نأل ؛لوألا لاثم لوألاف «ةرثؤم

 ملم يلع قوشعم دمحم يولوم).دوعقلل ةرثؤم ةلع نبحلا نأل ؛يناثلا
 يف جاجزلا دنع بيدأتلا نإف ءجاجزلل افالخ هل لوعفم نيروكذملا نيلاثملا يف نبجلاو بيدأتلا يأ :جاجزلل افالخ
 نأل ؛فيعض وهو «هل اًبيدأت هتبدأو اًبرض هتبرض :لاق هنأكف «لعفلا ظفل ريغ نم "ردصم" هل اًبيدأت هتبرض :انلوق

 طرش يأ :هبصن طرشو (طسوتم) .ةيلعلا هنم مهفي مل جاحزلا هركذ ام ىلعو «ةيلعلا برعلا دنع هنم موهفملا

 هبصن نكمي ملف ءارورجم ناكل ةظوفلم تناكول ماللا نأل ؛ةظوفلم ريغ ةردقم ماللا نوكي نأ هل لوعفملا بصن

 ؛ماللا ريدقت يأ :اهفذح (طسوتم).هل لوعفملا طرش يه يلا ةيلعلا هنم مهفي مل ةردقم نكي ملولو «رجلا عم

 نايرج ىلع هيبنتلل فذحلاب ريدقتلا نع ربعو ءرمضملا عضوم رهظملا عضو باب نم "اهفذح" :هلوق نوكيف

 .نمسلل كتفج :وحن اًئيع ناك اذإ اًمع زارتحا :ًالعف 5 :قيقحتلا ةياغ] .نيظفللا الك قالطإب حالطصالا

 ءامفامز دحتا يأ :خلإ هل اًنراقمو .يايإ كئيحم كتئح :وحن هريغل ًالعف ناك اذإ امع زارتحا :لعفلا لعافل

 فذح طرتشا امنإو «سمأ كلذب يدعّول مويلا كتمركأ :وحن «دوحولا يف هل اًنراقم نكي مل اذإ امع هب زرتحاو

 لتخا اذإ ام فالخب ءردصملا قلعت ةطساو الب لعفلاب قلعتيف ءردصملا هبشي طئارشلا هذه هنأل طئارشلا هذمي ماللا

 نع يغتسيف «بلاغلا وه امل اًقفاوم ةيلعلا يف اًرهاظ نوكي اهدوجوبف «كلذك لاعفألا للع رثكأ نألو ءاهنم ءيش

 [77 :يدنه] .لصفملا حرش يف هن فنصملا هركذ اذك ءاهنم ءيش لتخا اذإ ام فالخب ماللا راهظإ



 هعم لوعفملا ٦۸ تابوصنملا

 لعفلا ناك نإف .ىّتعم وأ اظفل لعف لومعم ٍةّبَحاّصمل واولا دعب ٌروكذم وه :هعم لوعفملا

 :لثم ءٌبصنلا نّيعت الإو ."ديزو «ديزو انأ تعج" :لثم ءِناهْجَولاف ,فطعلا رك
 لاحلل وف
 . 1, ساس لا + 5 2 1 1 2 4

 a ءورمعو يزل ام :وحن «فطعلا نّيعت فطعلا زاجو ىنعم ناك نإو ءاديزو تئج

 4 بصنلا رذعتل

 هل اًبحاصم لعافلا نوكي نأب هتبحاصمم لعف يذلا يأ [هعم لوعفملا هنم يأ «ربخلا فوذحم أدتبم| :هعم لوعفملا

 «هرد اًديزو كافك :وحن «هيلع لعفلا عوقو يف هب لوعفملا وأ «ةبشخلاو ءاملا ىوتسا :وحن .هنع لعفلا رودص يف
 .هلو «هيفو «هب لوعفملا يف رورجملاو راجلا ىلإ دنسأ امك لوعفملا هيلإ دنسأ «هلعاف مسي مل ام نزعت متل ةلؤتت

 «بصنلا مزال ىلإ لعفلا دانسإ نم ةاحنلا ضعب هزوج ام هبصن نع رذتعاو «(ةلوصوملا) ماللا ىلإ عحار ريمضلاو
 ةءارق ىلع (5 4 :ماعنألا) کتی َعطَقَت دقلإف :ىلاعت هلوق يف بهذ هيلإو ءرثكألا وه ام ىلع اًيرج اًبوصنم هكر تو
 :ليبق نم لعجي نأ هجولا :ليقو ءاّدج فيرش يأرلا اذه نأ :يشاوحلا ضعب يو «بصنلا

 ناوزنلاو ريعلا نيب ليح دقو
 ماقي ال ةيفرظلا موزلل "نيب" نأل ؛ةلوليحلا ليح يأ هردصم ىلإ عحارلا ريمضلا هيف هلعاف مسي مل ام لوعفم نإف
 ىلإ اًعجار اًريمض هلعاف مسي مل ام لوعفم نوكي نأ ىلع هتبحاصمم. لعف لعف يذلا هانعم اذه ىلعف «لعافلا ماقم

 .ليعافملا رئاس نم هب زرتحا «عم عع. يتلا :واولا دعب .لوصوملل رورحخم ا ريمضلاو «هردصم

 نكل لعف لومعم نوكي وأ ,كاوخأ ورمعو ديز :وحن لعف لومعم نوكي ال امع هب زرتحا :خإ لومعم ةبحاصمل
 لحجر لك نع هب زرتحا :ةيشاحلا يف لاقو «هدعب وأ هلبق ورمع ءيجب زاوح ءورمعو ديز ينءاج :وحن هتبحاصمل ال
 ردق ول امأ «نانورقم وأ نانراقم :وحن نم ربخلا ردق ول زارتحالا اذه ميقتسي امنإ هنأ كيلع ىفخي الو «هتعيضو

 «ةيشاحلا يف قبس امك هتعيضو وه نورقم دحاو لك يأ «لصتملا ريمضلا ىلع "هتعيضو" :هلوق فطعيو ادرفم
 (دادهلا حرشو «طسوتملاو دئاوفلا يف اذك).بصنلا نيعتيف "ديزو انأ تح" ليبق نم نوكي اذه ىلع هنأل ؛الف

 ام يأ ءاديزو كلامو ءةبشخلاو ءاملا ىوتسا :وحن ايونعم وأ ايظفل لعفلا ناك ءاوس يأ :ىنعم وأ اظفل

 :نازئاج :ناهجولاف .لعفلا لومعم ىلع واولا دعب ركذ ام فطع يأ :فطعلا زاجو [77 :يدنه] .عنصت
 ىلع بصنلا :اًديزو ءٌديزو انأ ١١١] :قيقحتلا ةياغ].امهنم دحاو نم عنام ال ذإ ؛هعم الوعفم هنوكو فطعلا
 مدعل فطعلا هيف عنتما :اًديزو تئج [7* :يدنه] .ديكأتلا ناكم هزاوحل فطعلا ىلع عفرلاو «هعم لوعفم هنأ

 ١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هعم لوعفم هنأ ىلع بصنلا نّيعتف «لصفنملاب لصتملا عوفرملا ريمضلا ديكأت
 "ديزل"و ءأدتبم ةيماهفتسا "ام" ةملكو :ديزل ام .زاح دقو يأ ءلاح وأ "ناك" ىلع فطع :فطعلا زاجو

 ؛لاثملا ق يذلا ماللا وهو ءايظفل ذئنيح لماعلا نوكيل هيف فطعلا نيعت امنإو .ديزل لصح ءيش يأ يأ ؛هربح
 هيلا ناصر ذل ته ماع وهي ىلا" يرل لماعلل لره هلعج لإ ةحاش وف ماعلا وركن كك قا
 ١١1[ :قيقحتلا ةياغ] .نيعتم ال ٌراتخم فطعلا نأ ىلإ يرشختزلا بهذو «ةرورضو ةحاح الب
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 .عنصت ام ىنعملا نأل ,"ًورمعو كنأش امو ءاديزو كلام" :لغم .بصنلا نّيعت الإو

 ءامئاق اًديز تبرض' :وحن .ىتعم وأ اًظفل هب لوعفملا وأ لعافلا ةئيه نسي ام لا

 ENT ههبش وأ ,لعفلا اغ و ءامئاق رادلا يف ٌديزو
 لاخلا اع,

 رذعتل هعم لوعفم هنأ ىلع بصنلا نيعت «ئعم لعفلا نوكي اميف فطعلا رجي مل نإ يأ :بصنلا نيعت اّلِإو

 ًادتبم ةيماهفتسا "ام" ةملك :كلام :لثم ١١7[ :قيقحتلا ةياغ] .ميقتسي ام ريدقت ىلإ ا بجيف «فطعلا

 يأ يأ «هربخ "كنأش"و ءأدتبم ةيماهفتسا "ام" ةملك :كنأشام .ديز عم كل لصح ءيش يأ «هربخ "كل"و

 ريمضلا ىلع فطعلا زوجي الو ءرورجم ريمض فاكلا نأل ؛نيلاثمللا يف فطعلا زحي مل امنإو ءديز عم كرمأ ءيش

 ١١7[ :قيقحتلا ةياغ] .هاوس هحو ال ذإ ؛هعم لوعفملا ىلع بصنلا نيعت امنإو «راجلا ةداعإ الب رورحملا

 ظفل كلذكالو ءرهاظ لعفلا نعم ىلع فرظلا ةلالد نأل ؛لوألا نود ليلدلاب لاثملا اذه صح امنإو :ىنعملا نأل

 ءعنصلاو لعفلا نعم هنأل ؛نأشلا ةنيرقب لعفلا نعم نمضتي لب «لعف نعم هنمضت مزلي ال مسا هنأل ؛نأشلا

 ١١١[ :قيقحتلا ةياغ] .لعفلا ىلع نالدي ماهفتسالا عم وهف «لعفلا نعم هيف يذلا ردصملا نعم. نوكيف

 تاذلل انّيبم ناك ءاوس «ةئيحلا نيبم ريغ ةئيهلاب جرخف :ةئيه .تاقحلملا يف عرش ليعافملا نم غرف امل :لاحلا

 ديز تيأرو «بكارلا ديز ينءاح :وحن تعنلا هب لوعفملاو لعافلا ىلإ ةئيهلا ةفاضإب جرخو «نكي مل وأ زييمتلاك

 نأل ؛"هب" هلوقب لوعفملا ديق امنإو «هب ًالوعفمو ًالعاف هنوك ىلإ رظنلاب ال ءديز ةئيه نيبم "بكارلا" نأل ؛ بكارلا
 (طسوتم).هب لوعفملا ىلإ ةبسنلاب ةلضف اًهوكل «ليعافملا رئاسل انايب عقي ال لاحلاب
 ةيلعافلا مدعل زجي مل كوحأ اًمئاق ديز :تلق ولف ءدحلا مامت دعب هب لوعفملاو لعافلل ليصفت :ىنعم وأ اًظفل
 EE وعم الو العقل ال كيو ف ةيلوعفلاو
 وهو ءاتلا نع الاح نوكي نأ لمتحي "اًمئاق" نأل ؛نييظفللا هب لوعفملاو لعافلا نع لاحلا لاثم :لإ تبرض :وحن

 ١١[ :قيقحتلا ةياغ] .اظفل هب لوعفم وهو ءديز نع الاح نوكي نأ لمتحيو اظفل لعاف

 ةنأل يم لعاف هنكل ءادتيم هنأل ءاطفل لعافي سيل وهو يز نم لاح "اًمئاق" نإف ىس "لعافلا" .لاقم:ديؤو

 هب لوعفملل لاثم :اًمئاق ليز اذهو (طسوتم).ئععملا ثيح نم فوذحم وه يذلا "لصاح" وأ "لصح" لعاف

 لمعلا يف لصألا هنأل :لعفلا .اًمئاق ديز ىلإ ريشأ :هريدقت «ئعم هب لوعفم وهو «ديز نع لاح اًمئاق نأل ؛نيعم

 نم وهو «لعفلا لمع لمعي ام لعفلا هبش ىيعمو «هبشلا ناكمل لعفلا هبش يأ :ههبش وأ .اًمئاق اًديز تبرض :وحن
 ديزو ءابكار بهاذ ديز :وحن ءردصملاو ءليضفتلا مساو «ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملا مساو «لعافلا مساك هبيكرت
 2 غا و ديو ر ءانطو هلم طا ارم اذهو اط مخ نيرو املا بورش



 لاحلا ۷۰ تابوصنملا

 هب تررمو .َكاَرعلا اهلَسرأو .اًبلاغ ةفرعم اهبحاصو ةركن نوكت نأ اًهطرشو .ٌةانعم وأ

 .اهميدقت بجو ةن اًهبحاص ناك نإف لوا هوحنو «هدحو
 لاحلا

 ءرقتسملا فرظلاك هتغيص نم نوكي الو «لعفلا نعم هنم طبنتسي ام لعفلا نعم. ئعيو «لعفلا نعم يأ :هانعم وأ

 لعفلا نعم ىلع لدي ام كلذ ريغو «هيبشتلاو «يحرتلاو «يمتلاو «ءادنلا فرحو «لعفلا مساو «ةراشإلا مساو
 اذا ف هك اتاق اه ك انكار هلي ايو: اتكرر ور كنغر افاق دبر اذهو ءاكئاقراذلا ق ايز و

 نألو ءبصنلا يف ةفصلاب سبتلت المل ةركن اهنوك يأ :ةركن ١١4[ :قيقحتلا ةياغ].ًالئاص دسأ هنأكو «اًدعاق

 نأل ؛فيرعتلا ىلإ هانعم بسحب جاتحت ال امهنألو ءضرغلا ىلع دئاز فيرعتلاف ءاي لصحي ضرغلاو لصأ ةركنلا
 [۷ ٤ :يدنه] .هيف ةيفاك ةركنلاو «لوعفملاو لعافلا ىلإ بوسنملا ثدحلا دييقت لاخلا نم دوصقملا
 فصولاب امنايب ناك ةركن ناك اذإ هنألو ءأدتبلاك فيرعتلا هلصأ ناكف «نيعملا يف هيلع موكحم هنأل :اهبحاصو

 ريكدتب ال "ةفرعم اهبحاصو" :هلوق موهفم. قلعتم :اًبلاغ [74 :يدنه] .لاحلاب هيلإ بوسنملا ثدحلا نايب نم ىلوأ
 آ۶ :ىدتع] اناغ انامز وأ لامعتسالا بلاغ وا الاغا ر اهحاص فرعي يا بلاغ ل ياو نال ؛لاخلا
 كارعلاو «ةركن نوكي نأ لاحلا طرش :متلق متنأ :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس نع باوج اذه :كارعلا اهلسرأو

 امل :لاقي نأ هباوجو ؟ةفرعم هنوك عم لاح "هدحو" كلذكو «ةفرعم هنوك عم لاح "كارعلا اهلسرأو" :مهوق يف

 لاح نع ردصم كارعلا نأ هليوأتف ءليوأت ىلإ اذه جاتحا ءةفرعم لاحلا عوقو زاوج مدع ىلع ليلدلا لد

 "كارعلا" نإ :ليق لعفلا فذح املف «هدحو اًدرفنم هب تررمو «كارعلا كرتعت رامحلا لسرأ هريدقتو «فوذحم

 يأ «ةركنلا لاحلا عقوم عقاو ردصم هنإ :لوقت وأ «لماعلا مساب لومعملل ةيمست زاحملا ليبس ىلع لاح "هدحو"و

 :تيبلا ماتو :كارعلا اهلسرأو (طسوتم) .اًدرفنم هب تررمو ؛ةكرتعم اهلسرأ

 لاخدلا ضغن ىلع قفشي ملو اهدذي ملو كارعلا اهلسرأو
 ثعبلا :لاسرإلاب دارملا نأكو :"نتألا شحولا راح لسرأ" :هلوقب نتألاو شحولا راح فصي ديبلل تيبلا

 مل يأ قفشي ثي ملو ,كارعلا نم اهعنمي مل يأ اهدذي ملو «ةمحازتم ةكرتعم اهلسرأ يأ «هديري امو لسرملا نيب ةيلحختلاو

 نمت در مث علا برشي نأ ناخ دلار لالا دالا اهضعي برك ےک هنأ ىلع ا لاخلا ضف لغ ن

 انهه هب دارملا لعلو «هنم برش نكي مل هاسع ام هنم برشيل نيناشطع نيريعب نيب لخديو «ضوحلا ىلإ نطعلا
 [۷١١:ةيئايض دئاوف] .لاحدلا ضغن لثم ضغن ىلع ىعملا وأ «ضعب يف اهضعب ةلخادم سفن

 يف ةفصلاب سبتلال رخأ ول هنأل ؛لحر اًبكار نءاج :وحن ءاهبحاص ىلع لاحلا دقت بحو يأ :اهميدقت بجو

 (طسوتم).بابلل اًدرط سبتلي مل نإو عضاوملا رئاس يف مدقف «هبايث نع اًدرحب الجر تبرض :انلوق لثم



 لاحلا ۷١ تابوصنمل

 لکو .حصألا ىلع رورجملا ىلع الو ,فرظلا فالخب يونعملا لماعلا ىلع مدقتي الو

 لالا يذ يأ

 ةا نوكأ دقو اطر هم ببطأ ارنب اذه "لث لاح حقي نأ حص ةئيه ىلع لدا
 اًبطرو رسب

 ا «فعض ىلع ريمضلاب وأ «واولاب وأ ,ريمضلاو واولاب ةيَّمسالاف يو

 ةعلاط سمشلاو كتئح :وحن

 ٠/5| :يدنه] .اًدعاق ورمعك اًمئاق ديز :وحن «نيثدحلا اذ ناك اذإ الإ هفعضل :يونعملا

 ؛مالكلا يف هدورو ةرثكل هريغ يف عسي ال ام هيف عسي ثيح يونعملا لماعلا ىلع مدقتي هنإف :فرظلا فالخب

 رورحبا لاحلا بحاص ىلع لاخلا مدقتي الو يأ :رورجملا ىلع الو [70 :يدنه].بوث كل موي لكأ :وحن
 ثيح الإ عقي ال عباتلاو ءلاحلا بحاصل عبات لاحلا نأل ؛دنمب ةبكار ديز رم :لاقي الف «حصألا بهذملا ىلع

 نأل ؛حصألا ىلع لاق امنإو «هيلع مدقتي ال لاحلا كلذك «راحلا ىلع مدقتي ال رورجباو «هيف عوبتملا عوقو حصي

 (طسوتم).رورحملا لاحلا يذ ىلع لاحلا متدقت اوزوح نييفوكلا
 ةيرسبلا ةئيه ىلع امهتلالدل «نيلاح اعقو "اًبطرو اًرسب" نإف [ةضومح هيف يقب ام وه رسبلا] :اًرسب اذه

 ءابطر هنوك لاح هسفن ىلع اًرسب هنوك لاح لضفم هيلإ راشملا رمتلا اذه هانعم «نيقتشم اسيل امهنأ عم «ةيبطرلاو

 دعبي الو «ةيبطرلا ةلاح رابتعاب هيلع لضفمو «ةيرسبلا ةلاح رابتعاب لضفم هنأل ؛هسفن ىلع ءيشلا ليضفت مزلي الو

 مهفإ مث كلذ زاح امل نيرابتعالا فالتخا الولو «رابتعاب هيلع ًالضفمو رابتعاب الضفم دحاولا ءيشلا نوكي نأ

 وهو «بيطأ هيف لماعلا :مهضعب لاق «بيطأ "اًبطر" يف لماعلا نأ ىلع اوقفتا ام دعب "اًرسب" يف لماع يف اوفلتحا

 ١١1[ :قيقحتلا ةياغ] .حصألا

 اهون نركم تا فأل را دف و لما نوک دلا نوكي ایک ا نا ی : ةلهخ نوکت دقو

 «ًالاح عقي ال اهنأل ؛ةيئاشنإلا نع زارتحا "ةيربخ" :هلوقف «هسفن يف هتوبث عرف ءيشلل ءيشلا تابثإو ءاهسفن يف

 امنإو ‹«مئاق هوبأو ديز نءاج :وحن :واولاب شبام ًالاح تعقو اذإ :ةّمسالاف Yo] :يدنه] .ةفص الو اربح الو

 [77 :يدنه] .ريرقتلا مدعو لاقتنالا وهو «لاحلا لصأ نع ةجراح ةيمسالا نأل ؛واولا ىلإ تحاتحا

 ىلإ جاتحي ءيشب تقلعت اذإف «ةلقتسم يه يه ثيح نم ةلمجلا نأل ؛ريمضلا ىلإ تحاتحا امنإو :ريمضلاو

 طابترا ىلع لدي ال ماع طبار هنأل ؛هدحو ريمضلاب فعض اغنإو :فعض ىلع ١١۸[ :قيقحتلا ةياغ] .طبارلا

 طابترا ىلع ةلاد اهنأل ؛اهدحو واولا فالخب «لاحلا يف لصألا وه ام توف وهو «هابأيام ققحت عم ةيلاحلاب صاح

 [7 :يدنهإ .ةيلاحلا طابترا وهو «صاخلا



 لاحلا / تابوصنملا

 يف دب الو ءامهدحأب وأ ءريمضلاو «واولاب امهاوس امو «هدحو ريمضلاب تبثملا عراضملاو
 ا

 :رفاسملل كلوقك لماعلا فذح زوجيو .ةردقم وأ ةرهاظ "دق "رق" نم, تبثملا يضاملا
 بكر دق ديز ينءاجوحن کلاس عقول م

 نأ اهطرشو ا يأ ءافوطع "كوبأ )ف كي :لثم ,ةدك ملا ف بجو ءايدهم ادشار
 لاخلا

 موهفم يأ ةدكؤم لاحلا

 يف هارب يرجأف ظفللا يف هيلع راجو «نيعملا يف لعافلا مسا ةلزنم لزسنم هنأل ؛واو ريغ نم نعي :هدحو

 (ريغص).ريمضلا ىلإ لصألا يف امك ريمضلا ىلإ جيتحاو «واولا نع ءانغتسالا
 ةثالث ىلع يهو [نيتطبارلا كرت هيف لقو ءفعض الب] :امهدحأب وأ .تبثملا عراضملاو ةيمسالا ىوس ام يأ :امهاوس

 امإ وهو امهدحأب وأ ءريمضلاو «واولاب نوكي نأ يف تكر تشا «تبثم ضامو «يفنم ضامو «يفنم عراضم :ماسقأ

 ملكتي ام وأ «همالغ ملكتي امو ديز ينءاج :هجوأ ةعست تراصف «ماسقأ ةثالث ىلع كلذو «ريمضلاب امإو واولاب

 ديز ڼءاج ءورمع جرح دقو «همالغ جرح دق وأ «همالغ جرخ دقو ديز نءاج ءورمع ملكتي امو «همالغ
 هنأل ؛تبثملاب يضاملا ديق امنإو :تبغملا يضاملا يف (ريغص).ورمع جرح امو «همالغ جرح وأ همالغ جرخ امو

 يفنلا كلذ ٌرمتسا ءيضاملا لعفلا يفن اذإ هنأل ؛اهيلإ جايتحالا مدعل ءةردقم الو ةرهاظ "دق" بحي مل ايفنم ناك ول

 (طسوتم).تبثم لعاف ىلإ هرارمتسا يف جاتحي هنإف ءتوبثلا فالخب "دق" ىلإ جتحي ملف ءباحصتسالا مكحب لاخلا ىلإ
 نم يضاملا بيرقتل "دق" نم دبالف ءءاضقنالا مدع ىلع لدي لاحلاو ءءاضقنالا ىلع لدي يضاملا نأل :ةرهاظ

 (ة::ءاسنلا) مرو ْتَرِصَح مك واج ؤا :ىلاعت هلوقك :ةَرلقم (طسوتم).لاحلا
 ىلإ ردصملا ةفاضإ فذحلا ةفاضإو «ةيلاقم وأ تناك ةيلاح هيلع ةنيرقلا تلد اذإ لاحلا لماع يأ :لماعلا فذح

 قيرطلا ىلع ًالولدم يأ ءاّيدهم اًدشار كنوك لاح بهذا يأ :اًيدهم اًدشار ١١5[ :قيقحتلا ةياغ] .لوعفملا
 لاحلاو :ةدكْوملا يف ١١9[ :قيقحتلا ةياغ] .بطاخملا لاح ةنيرقب "بهذا" فذحف .دصقملا ىلإ لصوملا ميقتسملا

 (طسوتم).كلذ فالخب ةلقتنملاو ءابلاغ اًدوجوم مادام اهنم لاحلا وذ لقتني ال ىلا يه ةدكؤملا

 رعشي بألا نأل ؛هلماع فذح بحي امنإو ءاّبلاغ اًدوجوم مادام فطعلا نع لقتني ال بألا نإف :اف وطع كوبأ

 "قح" وأ "تبث" وأ "هقحأ" وأ "هتبثأ" وه يذلا لماعلاب حيرصتلا نع نغتساف هل فطعلا تابثإبو «فطعلاب

 بوحو طرش] :اهطرشو (طسوتم).لعافلا نع وأ لوعفملا نع لاح لاحلا هذهف «لمعتسي ملو اهلماع فذحف
 امال ؛ةيمسا ةلمج نومضمل ةعباتو ةررقمو اًديكأت نوكي نأ لاحلا هذه طرشو يأ [هدكؤملا لاحلا لماع فذح

 (طسوتم).زئاج هنكل «فذحلا ّبحاو اهلعف نكي مل ةيلعف ةلمج نومضمل ةررقم اًديكأت تناك ول



 زييمتلا Az" تابوصنملا

 رادقم ٍدرفم نع لوألاف .ٍةردقم وأ ٍةروكذم ٍتاذ نع رقتسملا ماهبإلا عفري ام :ٌزييمتلا

 ايز ُلطر :وحن «هريغ يف اّمإو ,يتأيسو اًمهرد نورشع :وحن ودع يف اّمإ ءاّبلاغ
 يدنع اًرادقم هنوك عم ددعلا ريغ يف ٠ اغ انامز وأ ابلاغ اعفر

 000 . اسنج ناك نإ د رفيف ادبر اهلغم ةرمتلا ىلعو ادب نازيفقو اس ناونمو

 يدنع

 ۷٠[ :يدنه] .زييمتلا لوعفملاب تاقحلملا نم وأ «زييمتلا تابوصنملا نم يأ «ربخلا فوذحم أدتبم :زييمتلا

 [30/” :يضر] .امههابشأو ةفصلاو لاح لاك «هريغو زييمتلا هيف لحدي سنح :ماهإلا عفري ام
 اًئيع تيأر :وحن كرتشملا نع ماميإلا عفرت ىلا ةفصلا نع زارتحا هيفو ءعضولا يف هتباثلا ةفصلا يأ :رقتسملا

 |[ :يضر] .تاذ نع ال نكلو ؛ماميإلا عفري هنإف «لاحلا نع اًزارتحا "تاذ نع" :لاق :ٍتاذ نع ١١١[ :ةياغ] .ةيراح

 ءاّسفن ديز باط :وحن ةردقملاو ءاًيز لطر :وحن ةروكذملاف «زييمتلا يمسق ىلإ ةراشإ «تاذل ناتفص :ةردقم وأ ٍةروكذم

 ١[ 40 :ةيئايض دئاوف] .هيف ردقملا ءيشلا كلذ نع مامبإلا عفري "اًسفن"و «ديز ىلإ بوسنم ءيش باط :انلوق ةوق يف هنإف

 (دادملاو دئاوفلا نم).رادقم درفم نع هعفري ةروكذم تاذ نع ماهيإلا عفري ام وهو ءزييمتلا نم لوألا مسقلا يأ :لوألاف

 نون هبشت نونب وأ ؛عمجلا نونب وأ «ةينثتلا نونب وأ ءرشع ةثلثك اًريدقت وأ ءاظفل نيونتلاب مات درفم نع يأ :درفم نع
 [١؟١ :ةياغ] .ةفاضإلا يف وأ ءاههبش يف وأ «ةلمحلا يف امإ «ةبسنلا لباقي ام درفملاب دارملاو «ةفاضإلاب وأ «نيرشعك عمجلا

 .سايقملاو «ةحاسملاو «نزولاو «ليكلاو ءددعلا وهو «ءيشلا ردق هب فرعي ام وهو «درفم ةفص :رادقم

 ١١١[ :ةياغ].يلكلل يئزجلا ةيفرظ باب نم اذه ءددعلا يف امإ نئاك درفم يأ "درفم" :هلوقل ةفص :ودع يف

 .ةيشاحلا يف اذك «نونلاب ماتلاو ءددعلا :نيرمأل الاثم نوكيل ءرشع دحأ نود "امهرد نورشع"ب لثم :نورشع

 [١؟١ :قيقحتلا ةياغ] .ددعلا وهو «رادقم درفم يه ةروكذم تاذ نعرقتسملا ماهإلا عفري ٌرييمت :امهرد

 ءارلا حتفب نم فصن لطرلاو «نيونتلاب ماتلاو ليكلا لاثم :لطر .ددعلا زييمت ٌركذ وأ ددعلا نايب :يأيسو

 عفري "اًئيز" :هلوقو «مهبم وهو «ةصوصحخملا ةبشخلا ال هب لاكي ام لطرلاب دارملاو «حصفألا وه رسكلاو ءاهرسك وأ

 ذختي هنأل ؛قافنإلا تیز یس وااو «كردمو جف نوتيز نم رصتعي نوتيزلا نهد :اًميز [١؟١ :ةياغ] .هماكإ

 نصغ رمث مورلا ةغل يف وهو «نيقافنإلا نم قتشم قافنإلا لب «تافارخلا نم هحولا اذه :سيفنلا لاقو «ةقفنملا

 ۰ [١؟١ :ةياغ] .ّدملا فدارم وهو ءّنم ةينثت ناونملاو «ةينثتلا نونب ماتلاو نوزوملا لاثم :ناونمو (يديعس بيترت).ريضن

 بحاو هربخ "ةرمتلا ىلع" :هلوقو ءأدتبم "اهلثم" :هلوق «ةفاضإلاب ماتلاو سايقملا لائم :اهلثم ةرمتلا ىلعو

 .اًبوحو درفملا نع زييمتلا :درفيف ١7١[ :قيقحتلا ةياغ] .ًادتبملا يف ريمضلا داعم هنأل ؛مدقتلا

 هعمجو هتينثت ىلإ ةجاح الف «ريثكلاو ليلقلا ىلع ءاتلا نع ادرج عقي ام سنجلا نأل ؛اًنيز لطر يدنع :وحن :اًسنج

 [۷۷ :يدنه] .سرفو لحر فالخب «برضلاو تيزلاو ةرمتلاو ءاملاك



 زييمتلا V٤ تابوصنملا

 تزاج «ةينثتلا نونب وأ نيو 35 ناك ن نإ 1 ,ةريغ يف عمجيو ,ع اونألا دصقُي نأ الإ

 نع يباثلاو .رثكأ ئضفحلاو "نيد مت " :لثم «رادقم ريغ نعو ءالف الإو ,ةفاضإلا

 رادقملا ريغ نع زييمتلا ضفح
Eا ("اسفن ديز باط"  TOE 

 اًسفن ٌديز باط يأ ةلمجلا لاثم

 تقو الإ تاقوألا عيمج يف درفي يأ «دحاولا قوف ام عاونألاب دارملاو «غرفم ئثتسم :عاونألا دصقي نأ الإ

 لطر يدنع :لاقيف «ةفلتخملا عاونألا دصقل عمجيو «نيعونلا دصقل ئثي نأ زوجي ذئنيحف «ةفلتحملا عاونألا دصق

 نألو «ىلوأ ةينثتلاف عمجلا زاح امل هنأل ؛عمجلا ركذب ىفتكا امنإو :عمجيو ١7١[ :قيقحتلا ةياغ] .اًتويز وأ «نيتيز

 [۷۸ :يدنه] .اًضيأ ةينثتلا لوانتيف «يوغللا عمجلا هب دارملا

 ١١١[ :قيقحتلا ةياغ] .اًباوثأ وأ «نيبوث وأ ءاًبوث لدع يدنع :لاقيف ءسنجلا ريغ ف يأ :هريغ يف
 «ةيماهفتسالا "مك"و رشع ةسمح يف امك نيونتلا نكي ملول هنأل ؛هب هانديق امنإو ءرهاظ نيونتب اًسبلتم يأ :نيونتب
 "يك" :وحن اًرّدقم نيونتلا نوك عم ةزئاخ هيف ةفاضإلا نإف «ىلوأ قالطإلا نكلو «زيمملا ىلإ زيمملا فاضي ال

 لوصحل ةينايبلا :ةفاضإلا (دادحلا).رخآ عنامل ةيماهفتسالا "مك" و ءرشع ةسمخ ةفاضإ زوجي ال امنإو «ةيربخلا

 «لجر ةئامو «لاحر هثالث يف ةفاضإلا تمرتلا امإو «نونلاو نيونتلا كرتب ةفخلا عم نايبلا وهو ءاذهي ضرغلا

 [7/ :يدنه] .ددعلا لامعتسا ةرثكل نيونتلا كرتب فيفختلل اًبلط امهتاوحأو

 نيرشع لثم ناك نإ هنأل ؛اهرذعتل كلذو «ةفاضإلا زوجي الف ؛ةينثتلا نون وأ نيونتب نكي مل نإو يأ :الف الإو

 اهلثم ةرمتلا ىلع كلذكو «ترذعتف ءاهؤاقب الو ةفاضإلا عم نونلا ُفذح ميقتسي ال ذإ ؛هتفاضإ ترذعت امهرد

 امم يأ :رادقم ريغ (ريغص).ىعملا دسف فِذُح نإو ءريمضلا ءاقب عم دبز ىلإ اهلثم ةفاضإ نكمي ال ذإ ؛اًدبز
 - [۷۸ :يدنه] ."ابلاغ رادقم درفم نع" :هلوق ىلع فطع .سايقم وأ «ددع وأ «نزو وأ «ليكب سيل
 ]۷۸ ا ىضتقاف «نيونتلاب مات «سنجلا رابتعاب مهبم متاخلا نإف :اًديدح متاخ

 اهريغو «ريداقملا تامهبملا يف لصألا نأل ؛زييمتلا بلط نع هروصقو «ةفخلا عم ضرغلا لوصحل ًالامعتسا :رثكأ

 .ةردقم تاذ نع ماهيإلا عفري ام يأ :ئباثلاو [۷۸ :يدنه] .ةباثملا هذه سيل

 Y۸] :يدنهإ .ةلمج يق ةلصاح -لصألا يف اهيلإ بوسنملا يهو- ةبسن نع تأشن تاذ نع هعفري يأ :ةبسن نع

 وهو «ةيلعفلا ةلمجلا هباش اميف يأ ةمباشملا وهو «ةاهاضملا نم [اهاهاض ام يف ةلصاح ةبسن نع] :اهاهاضام وأ

 ديز :وحن ةهبشملا ةفصلا وأ ءائويع ةرجفم ضرألا :وحن لوعفملا مسا وأ ام ىلتم ضوحلا :وحن لعافلا مس

 ؛اهقاشي نكل «ةلمحب تسيل اهرئامض عم تافصلا هذه نإف ءاّبأ لضفأ ديز :وحن ليضفتلا مسا وأ ءاهحو نسح

 ١١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هلعاف ىلإ بوسنم لعفلا نأ امك اهلعاف ىلإ ةبوسنم األ



 زييمتلا Vo تابوصنملا

 رادو ةوبأو ءابآ هبيط ئبجعي' :لثم «ةفاضإ يف وأ ءاملعو ءارادو ,ةوبأو اب ٌبيط ديرو
 < ةلمج يف هلوق ىلع افطع ةلمجملا هبشي امل لاثم

 هل نوكي نأ زاج ٌهنع ٍبِصُتنا امل هلعج حصي اا ناک نإ مث ."اسراف هود ِهللو ءاّملعو

 ةبسنلا نع زييمتلا

 «عاونألا دصقي نأ الإ ءاسنج ناك"اذإ الإ دصقام امهبف ٌقباطيف «هقلعتم وهف الإو ,هقلعتملو
 نيتروصلا يف

 هقلعتمل وأ «هنع بصتنملل اّمسا نوكي ثيح زييمتلا فانصأ ةرثك ىلإ ريشي ةلثمألا ريثكت :اًملعو اًرادو ةوبأو ابأ

 نيع وهو «هقلعتل نوكي نأ لمتحيو «هل نوكي نأ لمتحي بألاف ءاهريغ وأ ةيفاضإلا رومألا نم اًضرع وأ ءائيع
 «يفاضإ ريغ ضرع ملعلاو «يفاضإ ريغ ٌنيع رادلاو «يفاضإ ضرع ةوبألاف «تاقلعتم ملعلاو رادلاو ةوبألاو «يفاضإ

 [۷۸ :يدنه] .لصألا يف كلذ ىلع هب لدتسيل كلذب عرفلا لاثم صو

 سرافلاو ءاّسراف هريخ هلل يأ ريخلا هب ديرأف مهشاعم هب ذإ ؛برعلل ريثك ريح هيفو «نبللا لصألا يف ردلا :هّرَد

 نمف «رسكلاب ةسارفلا امأو «ليخلا رمأب قذح يأ «مضلاب ٍسْرف ٌردصم «حتفلاب ةسارفلا نم لعاف مسا

 ردص ام سيل حودمملا نم رداصلا ريخلا يأ بحعتلا يف لمعتسي امنإ لوقلا اذهو ١[ ۹٤:ةيئايض دئاوف] .سرفتلا
 .ريخ نم حودمملا نع ردص ام هلل يأ «ىلاعت هللا عنص نم وه لب «هنع

 وهو «هنع ًةرابعو «هنع زييمتلا بصتتا امل امسا هلعح حصي امسا يأ "اما" :هلوقل ةفص ةيلعفلا ةلمحلا :حصي سا

 بصتني مل زييمتلا نأ امل زاحملا باب نم هنع اًبصتنم هلعحو «"ابأ ديز باط" يف ديزك زييمتلا لماع هيلإ بسنام

 ١77[ :قيقحتلا ةياغ] .اًراجم هنع اًبصتنم يمس «هيلإ لعفلا ةبسن رابتعاب بصتنا ثيح هبصنل اًببس ناك امل نكل «هنع
 ١[ :قيقحتلا ةياغإ .هنع ةرابعو «هنع بصتتا امل امسا زييمتلا نوكي نأ زاج يأ طرشلا ءازج ةلمجلا :زاج

 :انلوقب محرتيو «ديزل امسا لعجي نأ حصي "بأ" :انلوقف ءابأ ديز باط :وحن[هنع بصتتا ام قلعتملو يأ] :هقلعتملو

 [79 :يدنه] .تسردياروا کو ر لازاديز تسا وخ :انلوقب مجرتيو هقلعتمل اما لعجي نأ حصيوءتس ردوا كور ناذاديز تس وخ

 .هنع بصتنا ام قلعتمل زييمتلاف يأ :وهف

 هب نأ ئثملا دوصقملا ناك نإو «درفملاب أ دارفإلا دوصقملا ناك نإ يأ ؛عمجلاو «ةينثتلاو «دارفإلا نم :دصق ام

 عقي اًسنج هنوك تقو الإ تاقوألا عيمج يف قباطف يف يأ :اًسنج [۷۹ :يدنه].هب تأ عمحلا دوصقملا ناك نإو

 ۸٠[ :يدنه] .اًملع ديز باط :وحن رم امل درفيف «ريثكلاو ليلقلا ىلع

 عيمج يف اًسنج ناك اذإ زييمتلا درفي يأ ,دحاولا قوف ام عاونألاب دارملاو ءاضيأ غرفم ءانثتسا :دصقي نأ الإ

 ديز باط :لاقيف «عاونألا وأ نيعونلا نم دصقام قباطي ذغنيحف «ةفلتخملا عاونألا دصق تقو الإ تاقوألا

 [١؟ ٤ :قيقحتلا ةياغ] .اًمولع وأ «نيملع



 ىنشتسملا ۷٦ تابوصنملا

 .هلماع ىلع زييمتلا مدقتي هدقتب د الو .لاحلا 0 .هقبطو هل تناك ةفص تناك ناو

 .دربملاو نزال افالخ لعفلا ىلع مدقتي ال نأ حصألاو
 يف بمهاذملا حصأ يأ

 و "الإ اريدقت وأ اظفل ودعتم نع ج رخملا وه ۰ «لصتم :ىنثتسملا

 ۸٠[ :يدنه] .ليضفت مسا وأ ,ةهبشم ةفص وأ «لوعفم وأ «لعاف مسا يأ :ةفص
 ةفصلا لمحب ىلوأ روكذملاف ءافوصوم يعدتست ةفصلا نأل ؛هنع بصتنملا ةفص ةفصلا كلت تناك يأ :هل تناك
 باط :وحن مسالا فالخب ءدلاو هل نوكي نأ لمتحي الو ,ديز وه دلاولا ناك ءاَدلاو ديز باط :ليق اذإف «هيلع

 ١١4[ :قيقحتلا ةياغ] .انّيب امك بأ هل نوكي نأ لمتحيو ,ديز وه بألا نوكي نأ لمتحي هنإف ءاَبأ ديز
 ةلماع اموكل ثينأتلاو ريكذتلاو «عمجلاو «ةينثتلاو «دارفإلا يف هنع بصتنا الل اا :هقبطو

 «سراف هنإ ثيح نم يأ ءاّسراف ديز باط :وحن «ةيلاحلا ىلع عملا ةماقتسال :لاحلا [۸۰ :يدنه] .هريمضل

 ناك اذإ امأو «هفعضلف ؛لعفلا ريغل ًالومعم ناك اذإ امأ :زييمتلا مّدقتي الو ۸٠[ :يدنه] .اًسراف هنوك لاح وأ
 انرجف :وحن .هعواطمل وأ ءةوبأ باط يأ اّبأ ديز باط :وحن «لعفلل ًالعاف عملا ثيح نم هنوكلف ا

 ۸٠[ :يدنه] .هيف ام هيفو «لامجإلا لبق نايبلا عانتمال مدقتي ال ذإ ؛اهفويع ترجفت يأ اًنويع ضرألا

 زييمتلا نألو «عنتمم لامجإلا لبق نايبلاو «نايب زييمتلا نأل ؛كلذو «لمعلا يف هتوق عم اًضيأ لماعلا :لعفلا ىلع
 نعم ا ثيح نم وهف ءلعفلل ًالومعم ناك نإو ءاًرخؤم لمعي الف ؛لمعلا فيعض وهف لعفلا ريغل ًالومعم ناك نإ
 نامثع يبأل يأ :خلإ ينزاملل افالخ ١١4[ :قيقحتلا ةياغ] .ةوبأ باط يأ اّبأ ديز باط :وحن لعفلا لعاف
 هيوبيس ذيملت وه يذلا شفحألا نسحلا يبأ ذيملت وهف «ينزاملا نامثعلا يبأ ذيملت وهو ءدّربملا سابعلا يبأو «ينزاملا

 وهو ءاّرفلا امهقفاوو «لوعفملاو «لعافلا يما وأ ءالعف ناك اذإ لماعلا ىلع همّدقت ازاجأف «ةرصبلا ذاتسأ وهو
 ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .لماعلا ةوق ىلإ ارظن عبسلا ءارقلا دحأ ةفوك ذاتسأ وهو «يئاسكلا ذيملت

 فيرعتب فرعي ال كرتشملاو ءاًحالطصا كرتشملاك هنوكل هفرعي مل اهنإو «ئثتسملا تاقحلملا نم يأ :ىنثتسملا

 جارحإلا نأ هيلع دريو ی نع جول ربك نع رارعا :جرخملا وه ٠ :يدنه] .هفيرعت نكمأ نإو عماج
 5 هنكل اك ريمي ناك ناوه ةا ؟5 ركقسم "هلغتم نع" :ةلوق نوكيف دعم نع الإ نوكي ال

 0 :قيقحتلا ةياغ] ."اًريدقت وأ اظفل" :هلوق وعو ءليضفتلا نايبل

 ءاديز مهنع ئثتسا موقلا نءاح :وحن هوحنو "ىئتسا" ظفلب ددعتم نع جرحأ امع زارتحا :اقاوخأو "ل

 .نوكي الو «سيلو ءاشاحو «ىوسو «ريغ :يهو الإ تاوخأ يأ :اهاوخأو ۸١[ :يدده].ديز مهنع ىثتسم وأ



 ىنغتسملا ۷۷ تابوصنملا

 يف ةفصلا ريغ "الإ" دعب ناك اذإ بويع رم وهو .جرخم ريغ اهدعب روك ذم :عطقنملاو

 2 و ا مسالا أدتبم

 ءالخ" دعب ناك وأ .رثكألا يف اًعطقنم وأ ا و «بجوم مالك

 ."نوكي الو «سيلو ءادع امو الخ ام" وأ ,رثكألا يف "ادعو

 .اًرامح الإ موقلا ينءاح ام :وحن ددعتم نع :جرخم ريغ .اهتاوحأو «ةفصلا ريغ الإ دعب :اهدعب

 زئاج عضوم يأ يفو ءبصنلا بحاو عضوم يأ ين ىثتسملا نأ نايب يف عورش مالكلا اذه نأ ملعا :بوصنم
 (طسوتم).عضاوم ةسمخ يف يهو «بصنلا بحاو نعأ ىلوألا ةروصلاب أدتباف ءضوفخم عضوم يأ يقو «بصنلا

 اهدعب ئثتسملا نوكي لب «بصنلا بجي مل ةفصلل تناك ول "الإ" نأل ؛ةفصلا ريغب "الإ" ديق امنإو :ةفصلا ريغ
 «ةفصلل يه ىلا الإ دعب "هللا" ظفلف «(۲۲:ءايبنالا) اتدسفل ديلا 3 ةهلآ اًمهیف ناک ول :ىلاعت هلوقك ءاهلبق ال امبات

 0 (طسوتم).ةفصلا ىلع ةيعبتلاب عفرلاف هللا ريغ ةحلآ يأ

 ينءاج ام :وحن ,بصنلا بجي مل بحوم ريغ مالك يف ناك ول هنأل ؛بجوم مالك يف لاق امنإو :بجوم مالك يف

 عانتمال انهه بصنلا بجي امنإو «ءانثتسالا ىلع هبصنو «موقلا نم لدبلا ىلع هعفر زوجي او ءاديز الإ موقلا

 (طسوتم).ةفصلا ىلع "الإ" لمح عانتماو «لدبلا

 (طسوتم).اًديز الإ موقلا ينءاج :وحن ءاماهفتسا الو كين الو ءّيفن نوكي ال نأ بجوملاب دارملاو :بجوم
 نأ حلصي مل هنأل ؛هنم ئثتسملا ىلع اًمدقم ناك اذإ بصنلا بجو امنإو [اًمدقم ئئتسملا ناك اذإ يأ] :اًمدقم وأ

 (طسوتم).فوصوملا ىلع ةفصلا مدقتو «هنم لدبملا ىلع لدبلا مدقت عانتمال «ةفص الو ًالدب نوكي

 وحن نيرثكألا دنع اًعطقنم نثتسملا نوكي نأ اهيف ئئثتسملا بصن بحو يلا عضاوملا نم ثلانلاو :اًعطقنم وأ

 ا لادبألا دحأ هنوك عانتمال لدبلا عنتما هنأل ؛ذئئيح هبصن بجو امنإو ارام الإ موقلا نءاج

 :لوقت «نيرثكألا دنع «"ادع"و "الح" دعب نوكي نأ ئثتسملا بصن بوجو عضاوم نم عبارلاو :رثكألا يف

 يف لاق امنإو «هب لوعفملا بصن بحجيو «هب لوعفم هنأل ؛بصنلا بجو امنإو ءاّديز الخو اًديز ادع موقلا ينءاج

 (طسوتم).اًضوفخم امهدعب ام نوكيف «مهضعب دنع رح افرح امهنأل ؛رثكألا

 ,"نوكي ال"و "سيل"و "ادع ام"و "الح ام" دعب ىثتسملا بصن بوجو عضاوم نم سماخلاو :خلإ ادع امو الخ ام

 "الح" نوكي نأ بحوف «لعفلا ىلع الإ لحدت ال ةيردصم "ام" نأل ؛"ادع ام"و "الح ام" دعب هبصن بحو امنإو

 الخام موقلا نءاج :لوقت ءهبصن بجوف «هب لوعفم امهدعب ئثتسملاو ءرمضم امهلعاف «نيلعف "ام" دعب "ادع"و

 = لاخلا عضوم يق ردصم وهف ءاديز مهضعب اولح موقلا ينءاج يأ ءاديز مهضعب الخام يأ اذن ادعامو ءاديز



 ئدتسملا ۷۸ تابوصنملا

 ىنثتسملا ركذو بّجوم ريغ ماك ف دعب ام 52 لَدَبلا راتخيو «بصنلا هيف زوجيو

 ءانثتسالا ىلع

 ىثتسملا ناك اذإ لماوعلا بّسَح ىلع ْبرعُيو ."اليلق الإو «ليلق الإ ُهولَعْف ام" :لثم .هنم
 0 لدبلا ىلع عفرلاب

 PIERRE SODA ES RS 4 يكفل ؛بجوملا ريغ يف وهو روك ذم ريغ هنم
 ءانثتسالا وأ مالكلا

 رمضم اهمسا ناصقان نالعف امهنأل ؛"نوكي ال"و "سيل" دعب ىئثتسملا بصن بحو امنإو ءاّديز مهضعب اًيلاخ يأ =

 نوكي الو ءاديز سيل موقلا ينءاج :لوقت بصنلا بحوف ءامهربج بصن بجيو ءامهربح امهدعب ئئتسملاو ءامهيف

 (طسوتم).اًديز مهضعب نوكي الو ءاًديز مهضعب سيل يأ ءاّديز

 هنإف «بجوملا نع زارتحا :بجوم ريغ .كلذك الإ نوكي ال "الإ" دعب لدبلا ذإ ؛ضعبلا لدب يأ :لدبلا
 .لدبلا هيف زوجي ال هنإف ءاديز الإ تبرض ام :كلوق لثم نع زارتحا :هنم ىنثتسملا ركذو .بوصنم هنأ مدقت دق

 ركذ مدع زوجي امنإو ءروكذم ريغ هنم ئئثتسملا ناك اذإ لماوعلا ىضتقم بسح ىلع ىثتسملا برعيو :برعيو

 مدقتملا لماعلا ىضتقا نإف «نعملا ةحص مدعل بحوملا يف زجي ملو «نيعملا ةحصل بحوم ريغ مالك يف هنم ىئتسملا
 هنوكل بصني هب لوعفملا لماعلا ىضتقا نإو «ديز الإ ينءاج ام :وحن هل ًالعاف نوكي نأب "الإ" دعب ام عفري لعافلا

SEلما قطا نوم يقلع  Aيف ةنوكل تستر  Uيرسل  

 (طسوتم).اًعرفم ىمسيو «ءايشألا رئاس يف كلذكو
 دحأ ينءاجام :لاقي «لماوعلا بسح ىلع اًضيأ اًروكذم هنم ئثتسملا ناك اذإ لادبإلا حصي :ليق نإف :روكذم ريغ

oNا ا  

 ناك اذإ اميف لدبلاو ءروكذم ريغ هنم ئثتسملا ناك اذإ ةيعبت الب لماوعلا بسح ىلع برعيو :هانعم :ليق ؟لماوعلا

 يمس «هماقم اذه ميقأو هنم ئثتسملا فذح امل هنإف غرفملا ئئتسملا فالخب «هنم لدبملا عبتب برعم اًروكذم هنم ئئتسملا

 ناك اذإ :ليق نإف .ةيعبت الب وأ دامتعا الب لماعلا ءاضتقا ىلع برعأو «فالتحالا بسح ىلع اًزاحب وأ ةقيفحح ساب

 ۷ :فارعألا) ذهنم مآ ْنَمِل اوفعضتسا نيل :ىلاعت هلوقك ءلدبلا يف هريركت زاج رح فرح هنم لدبملا لماع

 دحأب تررم ام :وحن ءاضيأ لدبلا يف هريركت زاح ءرح فرح هنم لدبملا لماع ناك اذإ "الإ" دعب يذلا لدبلاف

 تررم ام :كلوق يف غرفملا ئثتسملا ناك اذإ امك ءاضيأ ةيعبت الب هلماعب برعم لدبلا نم عونلا اذهف «ديرب الإ

 ريغ هنم ئثتسملا ناك اذإ ةتبلأ ةيعبت الب لماوعلا بسح ىلع برعيو :هانعم :ليق «ةيعبت الب هلماعب برعم ديزب الإ

 ؛ةيعبتب هبارعإ زوجيو «ةيعبت الب لماعلا ريركتب هبارعإ هيف زوجي لماعب ئثتسملا برعأ وأ اًروكذم ناك اذإو ءروكذم

 ١79[ :قيقحتلا ةياغ] .هفرعاف «بحاو ال زئاج لدبلا يف هنم لدبملا لماع ريركت نأل



 ىنشتسملا . ۷۹ تابوصنملا

 ہن نمو ءاذك موي الإ 00 :لثم «ىنعملا ميقتسي نأ ال لإ "ديز الإ ينبرض ام" لثم

 نءاج ام :لثم عضوا ىلعف طفلا ىلع لدا رعت اذإو ."املاع الإ ديز لاز ام" زج مل
 لدبلا لمح يأ

 نأ هب ايمي ال ةيش الإ ايش ڈیز امو ىرمع الإ اهيف دحأ الو ءٌديز الإ ٍدحأ نم

 رادلا يف يأ ةدئاز

 يفنلل اتامع امهأل ؛هدعب نّيتلماع نارد ال ' الو ام"و «تابثإلا دعب دازت ال "نم"
 تابثإلا دعب ناضرفي ال ةملك

 ريدقتب ديز الإ نءاج فالخب «نكمم سانلا عيمج برض مدع ذإ ؛ديز الإ دحأ ٍئبرض ام يأ :ديز الإ ينبرض ام

 «صاخلا هنم ئثتسملا ريدقت ىلع ةنيرق الو «ةلاحتسالا ناكمل ديفي ال هنأل ؛عنتمم هنإف ."ديز الإ دحاو لك ينءاح"

 ١١١[ :قيقحتلا ةياغ]."ديز الإ دحاو لك ينبرض "ريدقتب "ديز الإ يبرض" كلذكو
 بحوملا ريغ يف وه امنإ هنم ىثتسملا ركذ مدع يأ "بجوملا ريغ يف وهو" :هلوق نم ءانثتسا :ىنعملا ميقتسي نأ الإ

 ةعمحلا موي الإ تأرق :كلوق وحن ءاضيأ تابثإلا يف هنم ئئتسملا ركذ مدع زوجي ذئنيح هنإف «ىيعملا ميقتسي نأ الإ
 .كلذ وحن وأ «ةعمجلا موي وأ «تبسلا موي نم :اذك موي الإ (طسوتم).ةعمجلا موي الإ موي لك أرقي نأ زاوحل

 نأل ؛اًماع الإ ديز لاز ام :لاقي نأ زجي مل بحوملا يف هنم ىثتسملا ركذ مدع زوحي ال هنأ لجأ نمو يأ :نمو
 ,تابثإلا دافأ يفنلا ىلع لحد اذإ يفنلا نأل ؛تابثالل "لاز ام" نوكيف ء(اًضيأ) يفنلل "ام"و «يفنلل "لاز"

 وهف وأ عضوا ىلع لمحيف يأ :عضوملا ىلعف (طسوتم).رم امك زئاج ريغ وهو ءاماع الإ ديز تبث هانعمف
 [84 :يدنه] .ناكمإلا ردق ىلع راتحملاب ًالمع هنم ئثتسملا لحم ىلع لومحم

 ىثتسملا نوكيل "هب أبعيالاب نثتسملا فصو امنإو «ءيش ةفص وهو «هيلإ تفتلي الو «هب ىلابي ال يأ :هب 5 5

 .ةروكذملا ةثالثلا ةلثمألا يف لدبلا رذعت يأ اذهو :نأل ١١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هنم ئئثتسملل اًرئاغم

 «ةدئازلا "نم"ب رورحملا "دحأ" ظفل نم لوألا لاثملا يف "ديز الإ" لوق لدبأ ولف «تابثإ يفنلا نم نئثتسملاف :تابثإلا

 ؛«بهاذملا حصأ ىلع تابثإلا يف دازت ال ةملكلا هذهو «لماعلا ريركت مكح يف لدبلا نأل ؛تابثإلا يف نم ةدايز مزل

 ١71١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةدئازلا "نم" نود لعفلا هلماعو «ةيلعافلا ىلع عفرلا هلحم ذإ ؛"دحأ" لحم نم هلادبإ نيعتف

 «لاح وأ «ءزييمت :نيتلماع .سنجلا يفنل ىلا "ال"و «سيلب ةهبشملا "ام" نألو :يأ "نم" :هلوق ىلع فطع :امو

 ١١[ :قيقحتلا ةياغ] .نيتلماع نالعحت ال يأ ءلعجلا نعم ريدقتلا نيمضت ىلع "ناردقت ال" :هلوقل ناث لوعفم وأ

 ىلعو ؛ةلعلا ءزج وأ ءامهيلع امهلمح ةلع وهو «"نإو «سيل" ىلع اهلمح رادم هنأل ؛يفنلا لحأل يأ :يفنلل

 ۸٤[ :يدنه] .ةرصحنملا ةلعلا ءافتنا هؤافتنا نيريخألا نيريدقتلا



 ىنغتسملا مد تابوصتنملا

 ؛ةّيلعفلل تلمع األ ؛"ائيش لإ اًئيش ڈیز سلا فالف لا ب يفنلا ضقتنا دقو
 العف اهنوكل سيل يأ

 ل ن شح هيض

 دعبو 00 «یوسو ا دعب ضوفخملو . "امئاق الإ دلو اه عنتماو "اًمئاق الإ

 ضوفخم ئثتسملا يأ
 .ليصفتلا ىلع "ل قئثتسملا بارعإك هيف "ريغ" بارعإو ,رثكألا يف "تال"

 ءانشتسالا يف لمعتسم رج ف رح هن وكل 5

 «مكحلا ءافتنا بحوي ةرصحنملا ةلعلا ءافتناو «تابثإلا بجوت يفنلا دعب اهنأل ؛ثلاثلاو «يباثلا لاغملا يف :"الإ"ب

 يف لمعي مل نإو بصنلا لدبلا يف ةلماع "ال" تناكل "دحأ" ظفل نم يناثلا لاثملا يف "ديز الإ" :هلوق لدبأ ولف

 الإ" :هلوق لدبأ ول اذكو «لماعلا ريركت مكح يف لدبلا نأ انركذ امل تابثإلا يف اهلمع مزليف «يفنملا هنم لدبما
 هنم لدبملا لحم ذإ ؛لحملا نم امهلادبإ نيعتف «تابثإلا يف ةلياع "ا" هتاكل "انيك" فل نم ثلاثلا لاثملا يف "ءيش

 ١١١[ :قيقحتلا ةياغ] .يونعم امهلماعو «ةيربخلا ىلع عفرلا ثلاثلا يقو ءءادتبالا ىلع عفرلا يناثلا لاثملا يف

 ضاقتنال يأ «لوعفملل بم ردصم انهه ضقنلا :يفنلا ىنعم فلل نقدر وو قيس امال :اًئيش الإ

 يلا رمألا ءاقبل يفنلا نعم ضقن رثأ ىفتنا يأ "رثأ الف" :هلوق موهفعي قلعتي :خإ رمألا ءاقبل .الإب يفنلا نعم

 هل يه نم ريغ ىلع ةيراح ةفص األ ؛ةلماعلا ريمض زربأ امنإو «ةيلعفلا وهو رمألا كلذ لحأل "سيل" تلمع

 يفنلا نعم ضقنل رثأ ال هنألو ؛ةيلعفلل تلمع "سيل" نأ لجأ نمو يأ :نمو ١7١[ :قيقحتلا ةياغ] .تشنأ اذلو

 [۸ ٤ :يدنه] .يرابتعالا ناكملا ىلإ ةراشإلل مثو ءاهلمع ضاقتنا يف

 [ةفاضإلا مزال امهنم الك نأل ؛ةفاضإلاب] :ىوسو .الإب اًمبثم هنوك عم سيل ريخ هنأ ىلع بصنلاب :اًمئاق الإ

 انهه امهو «نيسلا حتفب دودمم "'ءاوس"و ءاهمضو ءروهشملا وهو نيسلا رسك «ناتغل هيفو ؛ةروصقم "ىوس" :هلوق
 ]1۳۱ :قيقحتلا ةياغأ .اًضيأ زاج امهتنون نإو ,ةياكحلا| ىلع ٍكونم ريغ

 العف نوكي دق هلوق ىلع هنإف ءدّرمملا لوق نع اًرارتحا رثكألا يف لاق امنإَو ,نييوحنلا رثكأ لوق يف يأ :رثكألا يف
 ١77[ :قيقحتلا ةياغ] .ناطيشلا اشاح يئاعد عمس نملو «يل رفغا مهللا :لوقنملا ءاعدلا يف امك "بناح" يعم

 نايب يت عرش «بارعإلا نم هل دبال نكمتم مسا وهو «ءانثتسالا يف "ريغ" ةملك تلحد امل مث :ريغ بارعإو
 «عطقنملاو مدقتملاو ءبحوملا نم ىثتسملا ف بصنلا بوجو نم روكذملا :ليصفتلا ىلع "الإ" .لاقف «هبارعإ

 ريغ موقلا ينءاج" :وحن صقانلا يف لماوعلا بسح ىلع بارعإلاو «ماتلا بحوملا ريغ يف لدبلا رايتخا عم هزاوجو

 "ديز ريغ دحأ ينءاج امو" «بصنلاب "رامح ريغ موقلا ينءاج امو ءدحأ ديز ريغ ينءاج امو" مزال بصنب "ديز

 8٠5[ :يدنه] .يقاوبلا اذكو «غيرفتلا ىلع "ديز ريغ ينءاج امو" «ءانثتسالا ىلع بصنلاو غ عفرلاب



 ىغتسملا م1 تابوصنملا

 ةفصلا يف اهيلع "لإ" تلمح امك ءءانٹتسالا يف "ل ىلع ةفص "ريغ"و

 امهيف ناک ولإ» :لثم .ءانثتسالا د رمت رع راش عيل اجد تناك اذإ

 ىلع بصنلا "ءاوسو ىوس" بارعإو .هريغ يف فعضو ,كاتدَسفْ ديلا 3 ةهلآ
 بارعإ ربح ةفصلا ىلع الإ لمح :YY) ءايبنألا)

 حصألا ىلع فرظلا
 ةيفرظلا ان

 ديز ريغ لحرب تررم :لاقي ءرئاغملا نعم. وه ذإ لصألا يف يأ "ةفص" :هلوق هربخو "ريغ ظفل" ليوأتب أدتبم :ريغو
 ةلمحلاو «هيلع ةفصلا لمح رابتعاب وأ «ةملكلا ليوأتب ريغل وأ ةفصلل "تلمح" :هلوق يف ريمضلاو «هل رئاغم يأ

 ؟ءانئتسالل نوكت فيكف :لاق الئاس نأك «"ةفص ريغ" :لاق امل هنأل ؛ةفنأتسم وأ "ةفص" :هلوقل ةفص هيلعفلا
 زييمت وأ «ءانثتسالا يف ةعقاو "الإ" نوك لاح يأ ءلاح :ءانشتسالا يف ١١7[ :قيقحتلا ةياغ].خلإ تلمح :لاقف

 ءءانثتسالا يف هتكراشو "الإ" ىلع تلمح يأ «مالكلا موهفمل فرظ وأ «ءانثتسالا يف ةعقاو اهإ ثيح نم يأ

 ١[ :قيقحتتلا ةياغ] .افرظ ناكف «ةكرشلا لحم ءانثتسالاف

 ةقيرط ىلع فرظ وأ «زييمت وأ ءلاح :ةفصلا يف ."الإ" لمح لثم المح يأ فوذحم ردصم ةفص :تلم امك

 تناك اذإ ةفصلا يف اهيلع "الإ" تلمح امك يأ "الإ تلمح" :هلوقل «فرظ :تناك اذإ .ءانثتسالا يف :هلوق

 ١7[ :قيقحتلا ةياغ] .روكنم عمج دعب ةعقاو يأ ءروكنم عمجلا ةعبات "الإ"

 ديرأ نإف «دهعلا وأ قارغتسالا هب داري ثيح فرعملا عمجلا نع ٌزارتحا "روكنم عمجل' :هلوق فو :روكنم عمجل
 [١؟ :ةياغ] .ءانثتسالا رذعتي ملف ءاّمزح لوانتلا مدع ملعي دهعلا هب ديرأ نإو ءاّمتح لوانتلا ملعي قارغتسالا هب

 ؛اًدحاو الإ ةئام يلع نالفل :وحن «ددعلا نع زارتحا :روصحم ريغ .هلوانت مدعو «ئئتسملا لوانت ققحتم ريغ يأ :ريغ
 ١757[ :قيقحتلا ةياغ] .ءانختسالا رذعتي مل ذئنيح هنأل

 لوانتي روصحملا ريغ روكنملا عمجللاو ءاًمزج هلوخد مدع مزلي عطقنملاو ءامزج هلوحد مزلي لصتملا ذإ :ءانشتسالا
 [١؟ :ةياغ] .ءانثتسالا نم نيعونلا الك هيفرذعتف «همدعب الو ئثتسملا لوانتب اهيف مزجي ال ةنيعم ريغ ةعامج

 .هلإ عمج ةهآلاو ؛مهتردق رثأو ةهآلا رمأ ضرألاو ءامسلا يف يأ :ةهلآ امهيف
 :هلوق وهو ءروصحم ريغ روكنم عمج دعب ةعقاو ةيآلا يف "الإ"ف «ماظنلا اذه نع اتحرخلو ءاتبرخل يأ :اتدسفل
 .روكذملا روكنملا عمجلا ريغ يف يأ :هريغ يف ١[ 7 :قيقحتلا ةياغإ] .ريغ نعم ةفصلا ىلع تلمحف «"ةهآ"

 نوزيجيف «فرظ ريغ امهعوقو زاوح يف "ريغ" ىرحب امهيرحي نم لوقل اًيفن حصألا ىلع لاق امنإو :حصألا ىلع
 7*١[ :قيقحتلا ةياغ] .كاوس نءاجو «كاوسب تررم :ةعسلا يف



 اقاوخأو ناك ربخ م تابوصنملا

 رمأك هرمأو ,"اًمئاق ٌديز ناك" :لثم ءاهوخُد دعب نسما َوُه :اهتاوحأو "ناك" ربخ
 نإ ؛مهلامعأب نويزجم سانلا :وحن ي هلماع فذحي دقو .ةفرعم مدقتيو أدتبملا ربخ 2+ ك سوا 3 3 1 د. هل هب 0 3 .

 رس

 امأ" :لثم يف فذحلا بجيو «هجوأ ةعبرأ اهلثم يف زوجيو "رشف اًرش نإو ٌريخف اًريخ
 ناك فذح

 .اقلطنُم تنك نأل يأ "تقلطنا اَعِلطْنُم تنأ

 ءاش نإ لعفلا مسق يف اهفرعتسو ءامتاوحأ ىدحإو "ناك" ربخ تاقحلملا نم يأ «ربخلا فوذحم أدتبم :ناك ربخ

 ىدحإ وأ "ناك" لوخد دعب دنسملا وه اهتاوخأو "ناك" ربح يأ :اهوخد دعب دنسملا وه ۸٦[ :يدنه] .ىلاعت هللا

 ناك لوحد دعب :لاق املف "الو ام" ربحو ءاماوحأو "نإ" ربحو أدتبملا ريخل لماش "دنسملا" :هلوقف ءاهتاوحأ

 دنسملا وه اًمئاقف ءامئاق ديز ناك :هلاثم ءالو ام ربخو ءاماوحأو نإ ٌريحخو ءأدتبملا ربح جرح اتاوحأ ىدحإ وأ

 ربخ ٌمكح اتاوخأو "ناك" ربخ مكحو يأ [هنأشو ناك ربخ مكحو :يأ] :هرمأو (طسوتم)."ناك" لوحد دعب
 ةعقاولا ةلمحلا لامتشا بوحو يفو «ةيلعف وأ ةيمسا ةلمحلا كلت تناك ءاوس «ةلمج وأ اًدرفم هعوقو زاوح يف أدتبملا

 ئاق هوبأ ديز ناكو ءاّمئاق ديز ناك :لوقتف مسالا ىلع ربخلا دقت زاوج يقو ءاهمسا ىلإ دئاع ىلع "ناك" ربح

 .هطئارشو هماكحأو هماسقأ يف يأ :أدتبملا ربخ رمأك (طسوتم).ديز اًمئاق ناكو «هوبأ مئاق ديز ناكو

 ةنيرقلاب اهارتقال سبللا مدعل ؛بارعإلا ةرهاظ ةفرعم هنوك لاح ءاهمسا ىلع اًتاوخأو ناك ربح مدقتي يأ :مدقتيو

 نودب اهمسا ىلع مدقتي ال ذئئيحف «بارعإلا ةرهاظ نكي مل اذإ ام فالخب «ديز قلطنملا ناك :وحن بصنلا يهو

 هنإف «بارعإلا ةرهاظ ةفرعم ناك اذإ هنإف ءأدتبملا ربح فالخبو «ىسيع ىسوم ناك :وحن سبللا موزلل ؛ةنيرق

 ءةنيرق مايق دنع اهتاوحأ نود "ناك" ربح لماع يأ :هلماع *١7[ :قيقحتلا ةياغ].سبللا ناكمل أدتبملا ىلع مدقتي ال

 ١5[ 8 :قيقحتلا ةياغ] .لإ سانلا :مهوق لثم يف الإ كلذ فذحي الو ءاقرثكل فذحلاب "ناك" تصتحا امنإو
 "ناك" فذحف .رش مهؤازجف اًرش مهلمع ناك نإو ءريخ مهؤازجف اًريخ مهلمع ناك نإ يأ :ٌريخف اًريخ
 طرشلا باوح يف ىلا ءافلا ةلالدل اًضيأ أدتبلا فذحو هيلع لعفلا الإ اهيلي ال يلا طرشلا فرح ةلالدل ؛اهمساو

 وهو «ةلأسملا هذه لثم يف وأ «:ةروصلا هذه لثم يف يأ :اهلثم 4*١[ :قيقحتلا ةياغ].ةيمسا ةلمج اهئاضتقال ؛هيلع
 ١14[ :قيقحتلا ةياغ] .درفم مسا اهدعبو «ءافلاب اهؤازجو مسا ةيطرشلا "نإ" دعب ءيجي عضوم لك
 مهؤازح نوكيف ءاّريخ مهلمع ناك نإ يأ «نيعضوملا يف مسالا عم "ناك" ريدقتب يناثلاو لوألا بصن :ةعبرأ
 ءريخ مهلمع يف ناك نإ يأ ءيناثلا يف أدتبملا ريدقتو «لوألا يف ربخلا عم "ناك" ريدقتب امهعفر يناثلاو .اًريخ

 لوألا عفر عبارلاو .ٌريخ مهؤازجف ءاّريخ مهلمع ناك نإ يأ «يناثلا عفرو لوألا بصن ثلاثلاو .ريخ مهؤازجف

 ١7[ 4 :قيقحتلا ةياغ] .اًريخ مهؤازج نوكيف «ريح مهلمع يف ناك نإ يأ «يناثلا بصنو

 «لاصتالا رذعتل ًالصفنم لصتملا در بحوف ءاراصتخا "ناك" فذح مث ءاّسايق ادن ماللا تفذح تقلطنا :اقلطنم

 (ريغص).تقلطنا اقلطنم تنأ امأ :مالكلا راصف ءاهيلع ةلالدو اهنع اًضوع ناك عضوم يف "نأ" دعب "ام" تديزو



aie” 
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 سنجلا يفنل يتلا "9ل"و ءاقاوخأو نإ مسا AY تابوصنملا

 .مئاق اًدْيز نإ :لثم ءاطوحُد دْعَب هيلإ دنسملا وه :اهتاوخأو "نإ" مسا

 هدم را اناضم ا و ر ر ی , بوصنملا
 ب م سو ٠ ےس حر نسا نع

 هدم رقم ناك ا و :لثم «هب

 فاضملاب هبشملا ريظن 7 فاضملا ريظن

 RL نافل ما SAD "ال" نيبو هنيب الوصفم وأ «ةفرعم ناك نإو .هب بصني ام ىلع

 ا ڪڪ < س 21 ا م

 هعوقو يف لوعفملاب ههبشل هتاوحأو "نإ" مسا بصتتا امنإو ["نإ" مسا تاقحلملا نمو يأ «ربخلا فوذحم أدتبم] :مسا

 ١١١[ :ةياغ] .بوصنملا ئثتسملاو زييمتلاو لاحلا هيف كرتشي ثيح ةلضف هنوك يف ال عوفرملا ءارو يضتقي ام دعب
 ًادتبم "وه"و ءاهيلع فطع "اهتاوخأ"و ءاهيلإ فاضم "نإ"و «فاضم أدتبم "مسا" (بيكرت) :اًهاوخأو نإ مسا
 «فاضم فرظ "دعب"و «ِناث أدتبم ربح "نإ مسا" ىلإ اهرب دنسأ يذلا يأ "هيلإ دنسملا" "نإ مسا" ىلإ دئاعو ناث

 لوألا ربخ وأ «لوألا أدتبملل ربح هربخ عم يناثلا أدتبملاو ءاهيلإ ٌفاضم اهتاوخأ ىدحإ وأ نإ لوخد يأ "اهوحد"

 ام 0 ةراعتسالا ىلع ءاهلاثمأ يأ :اًهاوخأ ["4 :بيكرتلا لح]."نإ" مسا هنمو :يأ فوذحم

 نأل ؛"ال مسا" :لقي مل امنإو [ربخلا فوذحم أدتبم] :بوصنملا .هيلإ اًدنسم نكي مل اذإ امع هب زرتحاو :هيلإ دنسملا

 8 :قيقحتلا ةياغ] .رادلا يف لحر ال :وحن ءاينبم نوكي دق وه لب «تابوصنملا نم سيل قالطإلا ىلع اهمسا

 "ال" لوخد ريغ نم هيلإ دنسملا فانصأ رئاسو أدتبملا :وحن نع زارتحا هيف «"هيلإ دنسملا" فرظ :اهوخد دعب

 .ةلصاف الب "ال" دعب عقي يأ "ال" ةظفل هيلإ دنسملا يلي يأ :اهيلي ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .سنجلل ةيفانلا

 لاح يأ "افاضم" :هلوق كلذكو ءةركن هيلإ دنسملا كلذ نوك لاح يأ ءاهيلي يف نكتسملا ريمضلا نم لاح :ةركن

 ١[ 8 :قيقحتلا ةياغ] .هانعم مامت نم وه ءيشب هقلعت يف فاضملاب يأ «هب اًهبشم وأ افاضم هيلإ دنسملا كلذ نوك
 فتكي ملو "اهيف" :هلوقب ىتأ امنإو «ربخ دعب ربح :اهيف .ةينبم اُهِإف «ةدرفملا ةركنلا نع زارتحا :هب اهبشم وأ

 .سنجللا يفنل يلا "ال" مسا :ناك نإف .لحر مالغ لك ةفارظ يفنب بذكلا مزلي الكل ؛"فيرظ" :هلوقب

 ميقتسي ال ثيح "الب بوصنملا" ىلإ اًدئاع ريمضلا نوكي نأ زوجي الو «هب هبشم الو فاضم ريغ يأ :اًدرفم

 ذئنيح ريمضلا اذه نأل د وهف" :هلوق طرشلا اذه ىلع بترتي الو «درفع. سيل "الب بوصنملا" نأل ؛لمحلا

 ةلالدب روكذم قلطملا ذإ ؛امكح روكذملا "ال" مسا ىلإ نادئاع ناريمضلا لب «نيعملا دسفيف اًضيأ هيلإ اًدئاع ناك

 هب بصني ام 000 ةلاح ةقفاوملو ةفحلل :هب بصني ام ٠٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .ئبم "ال" مساف يأ ديقملا

 "هب" :هلوق ريمض ىلإ وأ «هب وه بصني ام ىلع يأ ءريمضلا ىلإ اًدنسم بصنيو .ءايلا وأ «فلألا وأ «ةحتفلا نم

 [۸۷ :يدنه] .بوصأ لّوألاو «هب بصنلا عقي ام ىلع :ريدقت ىلع

 ١١5[ :قيقحتلا ةياغ] .هلعاف مسي مل ام لوعفم فرظلاو ءالو مسالا نيب يأ :ال نيبو هنيب



 نانا نإ فق اک م تابوصنملا

 هيف 00 اميف يأ ءادتبالا يلع
 «هعفرو بصن و لوألا / حد دي :هجوأ ةسمخ هللاب لإ 7 5

 يرحل يقل ال نأ ىلع

 يف امأو ءاهيف سنجلل ةيفانلا "ال" رثأ عانتمالف ةفرعملا يف عفرلا امأ [۸۷ :يدنه] .لاؤسلا ةقباطمل :ريركتلاو

 :لاقي نأ وهو «لاؤس باوج :لثمو ١١6[ :قيقحتلا ةياغ نم].لصفلا عم ريثأتلا نع "ال" فعضل لوصفملا

 لوأتم هنأب باحأف «ریرکت الو هيف عفر الو و بلاط يبأ نب يلع ةينك هنإف ءاّملع امموكل ةفرعم نسحلاوبأ
 ميقأو فاضملا فذحف «ةركن نعملا يف وهو ءامل نسح يبأ لثم الو ةيضق هذه يأ «لثملا ريدقتب يأ ةركنلاب

 ناك شد ايلع نأل ؛كلذو ءاط مكاح الو ةيضق هذه يأ ام ملعلا اذه رهتشا ةفص وأ «هماقم هيلإ فاضملا

 «لداع رهاق رابج لكل يأ "ىسوم نوعرف لكل" :مهلوق هريظنو "يلع مكاضقأ" :تلء لاق «ةموكحلاب اروهشم
 ريغ اهيف مكحلاب قيلي ال ةلكشم ةيضق هذه هانعمو ءءاضقلا دنع نولوقي اوناك بو ةباحصلا لوق اذه :ليق

 ١5[ :قيقحتلا ةياغ] .هيف اًرضاح نسحلا وبأ سيلو مكح هذه هانعم وأ ف نسحلا يبأ

 ةيصعم نم لوحال :ة0 يلا ىلإ اًعوفرم "هللاب الإ ةوق الو لوحال" :انلوق ريسفت يف ليق مث :هللاب لإ ةوق الو لوحال

 ةقاط الو «هتمصعب الإ هللا ةيصعم نع انل عوجر ال يأ «هنوعب الإ هللا ةعاط ىلع ةوق الو «هتمصعب الإ ىلاعت هلل

 .سنجلا يفنل امهيف ' ا نأ ىلع نيمسالا حتف يأ :امهحتف /١1[ :ةياغإ .هقيفوتب الإ ىلاعت هللا ةعاط يف انل

 "ال" نأ ىلع لّوألا حتف ثلاثلا :هعفرو .يفنلا ديكأتل ةدئاز هيف "ال" نأب ًالوقو «هظفل ىلع الح :ياثلا بصنو

 نأل ؛لوألا لحم ىلع فوطعم هنأو «يفنلا ديكأتل ةدئاز هيف "ال" نأ ىلع يناثلا عفر يأ "هعفر"و «سنجلا يفنل هيف

 ءادتبالا ىلع لمحلاو «ءانبلا مدع ىلع نيمسالا عفر يأ :امهعفرو ١١7[ :قيقحتلا ةياغ] .ءادتبالا ىلع عفرلا هلح
 لاؤسلا ةبسانل لوصفملا ريغ رركملا يف امهعفرف ؟ةوق مأ انل لوحأ :لاق نم ُباوح ذئنيح هنأل ؛لاؤسلا ةقباطمل

 .هب ههبش روصقل ؛فيعض "سيل" نعم. "ال" لمع نأل :يفعض ىلع ٠١١[ :ةياغ].ةيسايق ةفلاخم هيف ناك نإو

 يف لحجر الأ :لوقت ؛لماع لمع لطبت ال ةزمحلا نأل ؛عباتلا يف الو «عوبتملا يف "ال" ريثأت ريغتي ملا يأ :ريغتي م
 هتمدخو «مرحج الب ئتيذآ :وحن لمعلا ريغتي هنإف هيلع راحلا لحد اذإ ام فالخب ءاهيف لحر مالغ الأ ءرادلا

 يف لحجر ال" :كلوقو «برعملا يف الإ قلطي ال حالطصالا يف لمعلا ظفل :ليق نإف ١[ 17 :قيقحتلا ةياغ] .لام الب

 نود يوغللا لمعلا انهه لمعلاب دارملا :ليق ؟لمعلا ريغتي مل :لاقي فيكف بم "اهيف مالغ الو «رادلا

 الأ"يف امك هب اًهيبش وأ ,"اهيف لحجر مالغ ال" يف امك ايقيقح نوكي نأ نم معأ لمعلاب دارملا وأ ءيحالطصالا
 :رعاشلا لوق يف امأو .دارطالاو ءضورعلا يف بصنلا هبشي هحتف نإف "اهيف لحر

 ا اا كلا



 سدجلا يفنل يتلا ال مسا معه تابوصنملا

 اًعفر برعمو ٌّينبم هيلي اًدرفم لوألا ىنبَملا تعنو .ئمتلاو ءضرعلاو ماهفتسالا :اهانعمو
 هلحم ىلع المح تعن ةفص هنأ ىلع عفرلاب 8 هبرشأ ءام الأ ر رادلا يف لحر الأ

 ىلع فطعلاو .بارعإلاف الإو ءافيرظو «فيرظو «فيرظ لحجر ال :لثم ءاًبصنو
 بصنلاب عفرلاب ل

 يمالغ الو «هل اب ل :لثمو .نباو ءائباو ءَبأ ال :لثم يف زئاج لحنا ىلعو ظفللا
 121101101 * EES فاضملاب هل اًهيبشت ٌرئاج "هل
 ش نونلا فذحب

 نأب ليق ىح ةرورضلا لحأل الإ يبملا نيونت عانتما نم فرع امل ةرورضلا ىلع لومحم وأ «ينورت الأ :هريدقتف =
 ."ال" ىلع ةلخادلا ةزمهلا عم يأ :اهانعمو (دادهلا).حيبق ذاش "انيلع ٌرطم اي هللا مالس" :هلوق

 لب «ماهفتسالا درحب فلألا نوكتف «يفنلا ةادأ ماهفتسالا فلأ قحلي اًدحأ فرعأ ال :يسلدنألا لاق :ماهفتسالا

 لبق هلاحك ضرعلا يف "ال" لاح نإ :يقاريسلا لاقو «ضرعلا وأ ءْيمتلا وأ «خيبوتلا وأ ءراكنإلل نوكت نأو ّدبال

 ءلاعفألا فورح نم تناك اًضرع تناك اذإ هنأل ؛أاطح اذه :لاقو يسلدنألا كلذ درو «فنصملا هعبتو «ةزمهلا

 .كيلإ نسحنف ءانب لزنت الأ وحن :ضرعلاو (دادهلا).همركت اًديز الأ :وحن اهدعب مسالا باصتنا بجيف

 ١71[ :قيقحتلا ةياغ] .اًدرفم تعنلا نوك لاح يأ "بما" :هلوق ريمض نم لاح :اًدرفم

 [37١:قيقحتلا ةياغ] .امهنيب لصف ريغ نم ىئبملا يلي ادرفم تعنلا نوك لاح يأ «ةلحادتم وأ ةفدارتم لاح :هيلي

 مالكلا ذإ امهنيب لاصتالا ناكملو «دحاو ءيش ىلع امهتلالدل نعم امهنيب داحتالا ناكل فوصوم ا ىلع المح :ٌينبم
 ١[ 207 :قيقحتلا ةياغ] .ئعملا ثيح نم ةيفنملا يه ةفصلا نأل ؛هيلإ يفنلا هجوتلو «لوصفملا ريغ تعنلا يف

 اعفر" :هلوقو «ىدانملا ةكرحك دارطالاو ضورعلا يف بصنلا هبشي هحتف نأ ثيح نم هظفل ىلع المح :اًبصنو

 ١۱۳١۷[ :ةياغ].بصنو عفرب برعم يأ ضفاخلا عزن ىلع نابوصنمو "برعم" :هلوقل نايعون ناردصم "اًبصنو
 ۸٩[ :يدنه] .ًالوصفم وأ «هب ا نب كلذك نكي مل نإو يأ :الإو

 ذئنيح ءانبلا ةلع مدعل اًبصنو اًعفر بحاو بارعإلاف يأ «طرشلا ءازح ةلمجلاو «ربخلا فوذح أدتبم :بارعإلاف

 سرف بكار لحر الو ءاهيف مرک فيرظ لحر ال :وحنو «رادلا يف فيرظ لحجر مالغ ال :وحن انركذ امك
 ١١۸[ :قيقحتلا ةياغ] .ميرك رادلا يف لحر الو ءدلبلا يف كنم ريخ لحر الو «يدنع

 ١١۸| :قيقحتلا ةياغ] .لاقف هيلع فوطعملا مكح نايب يف عرش ييبملا تعن مكح نايب نع غرف امل :فطعلاو

 :وحن هلع ىلعو ينبملا ظفل ىلع زئاج حتفلا ىلع "ال" عم يبا ىلع "ال" ريركت ريغ نم فطعلاو :يأ :لثم يف زئاج
 نأ زوجي هنأ ملعا :لثمو (طسوتم)."مالغ ال" ظفل ىلع اهبصنو «"مالغ ال" لحم ىلع ةيراج عفرب ةيراجو مالغ ال

 هل اهيبشت ةفاضإلا مكح هل ىطعي نأ زوجي يأ «هل يّمالغ الو هل ابأ ال :"هل نيمالغ الو هل بأ ال" لثم يف لاقي

 (طسوتم).هل نامالغو هل بأ نعم. -هامالغو هوبأ وهو- فاضملا نأل ؛ئعملا لصأ يف فاضملا هتكراشمل فاضملاب



 سيلب نيتهبشملا "الو ام" ربخ م5 تابوصنملا

EEا ا 0 ا  

 تز ار زج أن مو فو دش نق عل ام ربخ

 0/1/1000 را فخذ

 يف هب هتكراشم ثيح نم ةفاضإلاب هيبشتلا لجأ نم "هل يمالغ الو هل ابأ ال" زاوح نأ لحأ نمو يأ :مث نمو

 انهه ةفاضإلا نأل ؛كلذو «هانعم لصأ يف فاضملل هتكراشم مدعل ؛"اهيف ابأ ال" :لاقي نأ ر مل هانعم لصأ

 ريمضلا ىلإ فاضع سيل "هل يمالغ الو «هل ابأ ال" :انلوق يأ :فاضمب سيلو (طسوتم)."يف" نعم. نوكي ال

 نكات دلو ماللاو ءءاملا ىلإ فاضم "هل ابأ ال" :انلوق يف "ابأ" نأ ىلإ بهذ هيوبيس نإف «هيوبيس هيلإ بهذ امك

 دسفل افاضم ناك ول هنأل ؛فاضمع. سيل هنإ :لاقف ؛هيوبيس بهذم نالطب ىلإ راشأ هلل فنصملاو «ةفاضإلا

 فراعملا يف "ال" لمعو «زئاج ريغ وهو «ربح الب "ال" يقبف ذئنيحو «هابأ ال "هل اّبأ ال" نعم نأل ؛كلذو «هانعم

 ٠ ."الو ءام" ربح هنم يأ «ربخلا فوذح أدتبم :ام ربخ (طسوتم).زئاج ريغ وهو
 ةفاضإ «"الو ام" لوحد دعب يأ :امهوخد دعب .نيتهبشملاب قلعتيو «ةيمسالا ىلع لوحدلاو يفنلا ف :سيلب

 يأ :يهو 1٠0[ :يدنه].هوحنو أدتبملا ربخك امهلوحد ريغب اًدنسم ناك اذإ امع هب زرتحاو «لعافلا ىلإ ردصملا

 "سيل" لمع "الو ءام" لامعإ ةغلو يأ :ةيزاجح 4٠[ :يدنه] .ربخلا رابتعاب ثينأتلاو «"الو ءام" ربح باصتتا
 (طسوتم).لعفلاو مسالا عأ نيتليبقلا ىلع امهوخدل "سيل" لمع امفولمعي ال ميمت نب نأل ؛زاجحلا لهأ ةغل

 لمع لطبي هنإف «"ام" دعب تديز اذإ "نإ" :اهدحأ "الو ءام" لمع لطبت ءايشأ ىلإ ةراشإ هذه :تديز اذإو
 نإ تديز اذإف" :هلوقب هيلإ فنصملا راشأو ئاق ديز نإ ام :وحن ءاهومعم نيبو اهنيب لصفلاب اهلمع فعضل "ام"
 ببسب لمعت امنإ اهنأل ؛ذعنيح اهلمع لطبي امنإو «مئاق الإ ديز ام :وحن الإب يفنلا ضقتنا اذإ هنأ :اهيناثو "ام عم
 :اهثلاثو «"الإب يفنلا ضقتنا اذإ" :هلوقب هيلإ راشأو ءاهلمع لطبيف «ذئنيح تلطب دقو «يفنلا لحأل سيلب ةمباشلا

 (طس وتم).فرصتلا يف وقت ملف «لمعلا يف اهفعضل ءديز مئاق ام :وحن ءاهلمع لطب اهمسا ىلع اهربخ مدقت اذإ هنأ
 ؛اهلمع لطبيف «تلطب دقو يفنلا لجأل سيلب ةهاشملا ببسب لمعت امنإ اهنأل ؛ذعنيح اهلمع لطيي امنإ :ضقتنا وأ

 :رعاشلا لوقب اًكسمت ضاقتنالا عم لامعإلا ُراوج سنوي نع لقنو ءاهئزح وأ ةروصح ا هتلع ءافتناب يفتني مكحلا ذإ
 ابذعم الإ تاحاحلا بحاص امو هلهأب اًنونحم الإ رهدلا امو

 :رحآلا لوقو

 الاكن الإ هليل قرسیو اراه وثعي يذلا قح امو



 هيلإ فاضملا AY تارورجملا

 .عفرلاف بجومب هيلع فطع اذإو ديلا لطي دخلا مدت وأ

 الوام ريخ يأ

 تارورجملا

 ار يقرا الك :هيلإ فاضملاو .هيلإ فاضملا ملع ىلع لمكشا ام : وه

 E SE O NC EDS .ريدقتلاف .اًدارم اًريدقت و أ اًظفل رجلا يفرح

 لعفلا فذح ىلع ًالومحم "لاكن" وأ "انونحب" نوكي نأ زاوحل ؛لامعإلا ىلع صيصنت نيتيبلا ف سيل هنأب بيحأو =

 يأ "ريسالإ ديز ام" باب نم بيكرتلا لعجو كاّيميم اًردصم "اًبذعم" لعج ىلعو ءائونحب هبشيالإ رهدلا امو يأ
 4٠ ١[ :قيقحتلا ةياغ] . يناثلا تيبلا ليوأت هيلع سقو ءاًبذعم بذعي الإ تاجاحلا بحاص امو

 امهلمع لطب "نكلو «لب" وه بحوم فطع فرحب "الو ءام" ربخ ىلع فطع اذإ يأ :هيلع فطع اذإو

 لصألا يف أدتبملا وه ثيح نم "الو ءام" ربح لحم ىلع المح عفرلاف «يفنلا وهو امهلمع ببس وه ام نالطبل
 «هدعب ام تبثم يأ بحوم فطع فرحب يأ :بجومب (طسوتم).دعاق نكلو «دعاق لب اًمئاق ديز ام :وحن

 فطع اذإ امأو «دعاق نكلو اًمئاق لحر الو «دعاق لب اًمئاق ديز ام ءلثم "نكلو «لب" وهو «يفنلا باجيإل ديفمو

 ]4۰ :يدنه] .تافوطعملا نم مام مكح همكحف ءادعاق الو اًمئاق ديز ام :لثم بحوم ريغ فرحب

 ٤١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .تارورحملا 0 اذه يأ ,فوذحم أدتبم ربح وأ ءأدتبم :تارورجلا

 وه يأ "وه" ريخ وأ تارورجملا ربخ "ام"و ءأدتبم وأ لصف "لمتشا ام وه" يف "وه"و :لمتشا ام وه
 :لاق امنإو :مسا لك ٠٤١[ :قيقحتلا ةياغ] .ءايلاو ءرجلا وهو «هيلإ فاضملا مّلع ىلع لمتشا برعم وأ مسا

 ١19(« :ةدئاملا) (نيقداصلا عفن موي :ىلاعت هلوق وحنو .امسا الإ نوكي ال هيلإ فاضملا نا ىغا مسا لك"

 دارملا نوكيف ءروصلا يف خفنلا مويو نيقداصلا عفن موي يأ ءردصملا ليوأتب (۸۷:لمنلار 4ر 0 يف خفت ويوم

 نأ ىلع اهيبنت "ءيش" :لاق امنإو : :ءيش ١[ :قيقحتلا ةياغ] .اًمكح وأ ةقيقح نوكي ن نأ نم معأ مسالاب

 ٤١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] ديرب تررمو «ديز مالغ :وحن ًالعف نوكي دقو ءاّمسا نوكي دق فاضملا

 رجلا فرح ةطساوب ال ءيش هيلإ بسن امع اًزارتحا "رحلا فرح ةطساوب" :لاق 0 :رجلا فرح ةطساوب

 ديز مالغ :وحن :اريدقت وأ ًاظفل 4٠ ١[ :قيقحتلا ةياغ].ةطساو الب هب لوعفملا وأ لعافلا ىلإ لعفلا ةبسنك

 ناك الفول يأ ةفوذحملا "ناك"ل ناربخ وأ «هريدقت وأ رجلا فرح ظفلت ةطساوب يأ «نازييمت امهو «ةضف متاخو

 هيفو «هدعب ام اًرورحب يأ هرثأ اًرهاظ يأ اًدارم ردقملا كلذ نوك لاح يأ لاح :اًدارم ٩١[ :يدنه] .اًردقم وأ

 4١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .دارم ريغ هيف فذحلا نإف «ةعمجلا موي تمص :وحن نع زارتحا

 نوكي نأ" :هلوقو «ناث أدتبم "هطرش" :هلوقو ءأدتبم "ريدقتلا" :هلوقف [ًرحلا فرح ريدقت يأ ريسفتلل ءافلا] :ريدقتلاف

 ٤١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] اما فاضملا نوك هطرش :يأ «لوألا أدتبملا ربح ةلمحلاو يناثلا أدتبملا ربح "امسا فاضملا



A۸ةيونعملا ةفاضإلا  

 نأ أ ةيونعملاف اف ءةيظفلو ةّيونعم يهو اهلجأل هنيونت اد رحب اسا فات نوا

 رجا فرح ريدقتل ةفاضإل ١

 سنج ادعام يف ماللا ىنعمب اإ يهو ءاهومعم ىلإ ٍةفاضم ٍةفص ريغ فاضملا 0

 EET "يف" يعم. وأ .ءفاضملا سنج يف "نم" نعم اّمإو «هفرظو فاّضملا

 نوكي نأ هيف طرتشي ال ثيح فرحلا ظفلت فالخب ءلعف ال اًمسا فاضملا نوكي نأ هريدقت طرش يأ :هطرش
 ةفص وهو "اًدرحب" :هلوقل هلعاف مسي مل ام لوعفم :هنيونت 54١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .ديزب تررم :وحن امسا فاضملا

 وبراضو «ديز ابراضو «هجولا نسحو ءورمع براضو «ديز مالغ"ك ةفاضإلا لحأل يأ :اهلجأل ."اًمسا" :هلوق
 54١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفاضإلا لحأل ال ماللا لحأل نيونتلا طوقسب "ديز براضلاو «ديز مالغلا" زوجي الف "ديز

 [17 :يدنه] .اًصيصخت وأ افيرعت فاضملا يف ئععم ديفت اهنأل ؛ئعملا ىلإ ةبوسنم يأ :ةّيونعم

 (يماح).هيلإ اهتيارس مدعل نيعملا نود هيف فيفحتلا اهتدافإل طقف ظفللا ىلإ ةبوسنم يأ :ةيظفل

 ميقتسي ال الإو ءاذك فاضملا نوك تاذ ةيونعملا وأ اذك فاضملا نوك ةيونعملا ةمالعف يأ :ةيونعملاف

 .هجولا نسحلاو «ديز براض :وحن نع زارتحا :ةفص [47 :يدنه] .لمحلا
 ةفص ريغ هنوكف ءاطومعم ىلإ ةفاضم ريغ ةفص هنأل ؛دلبلا مركو ءرصم عراصم :وحن جورخ نع زارتحا :اهومعم

 امك اهلومعم ريغ ىلإ ةفاضم نوكت اهنكل ةفص نوكي وأ ديز مالغك ٍةفص ريغ نوكي نأب اَمِإ اطومعم ىلإ ةفاضم
 يذلا صاصتحالا ةدافإ يفكي لب ءامب حيرصتلا زوجي نأ ماللا نيعم. وه اميف مزلي الو :ماللا ىنعمب [17 :يدنه] .رم

 نأ نذإ ىلوألاف «هلثم يف ماللا راهظإ حصيو «ماللا نعم. "دحألا موي"و "ءانيس روط" :كلوقف «ماللا لولدم وه
 ىلإ فورظملا ةفاضإ نإ :لوقن الو «ةاحنلا يقاب هلاق امك ماللا نعم "البرك ليتقو «مويلا برض" :وحن :لوقن

 :هبحاصل ةبشخلا يلماح دحأ لوقك «ماللا نعم. ةفاضإلا يف يفكي صاصتحخاو ةسبالم ندأ نإف "يف" نعع. فرظلا

 [؟78/7 :يضر].ةسبالم ندأل ةفاضإ اهل لاقي ىلا يهو «ليهسل "ءاقرخلا بكوك" :وحنو «"كفرط ذح"

 [97 :يدنه] .هفرظو فاضملا سنج ادع يذلا فاضملا يف يأ «ةفوصوم وأ ةلوصوم :ادعام يف

 نيام هيلإ فاضلا ناك اذ[ ام وغو فرط الو :دئاضلا سس وم هيلا Ss ر :هفرظو فاضملا

 ١[ 47 :قيقحتلا ةياغ] .هقفلا ملعو ,دحألا موي :وحن اقا هنم صخأ وأ ؛ديز مالغ :وحن فاضملل

 نوكي نأ فاضملا سنح هيلإ فاضملا نوكب ٍنيعنو «فاضملا سنج وه يذلا هيلإ فاضملا يق يأ :فاضملا سنج

 ىلعو فاضملا ىلع هقالطإ حصي نأ وهو «نيققحما ضعب لوق نعم اذهو EG رج

 زرك ديعسو "ءانيس روطو ءديز نيعو «موقلا عيمجو «هقفلا ملعو «دحألا مويو «موقلا ضعب" اذه ىلعف ءاًضيأ هريغ
 [37 :يدنهإ] .هريغ ىلع هقالطإ مدعل اهضعبو «فاضملا ىلع هيلإ فاضملا قالطإ ةحص "7 اهضعب «ماللا نعع اهلك



 َعَم افيرعت ديفتو مويلا برضو ضف متاخو ديز مالغ :لثم ليلق وهو «هفرظ يف
 ااا ماللاب ةفاضإلا لاثم

 نويفوكلا هزاجأ امو را قف فاعلا دیرجت اهطرشو .ةركنلا عم اصيصختو ,ةفرعملا

 هيلإ فاضملا

 ةفص فاضملا نوكي نأ ةيظفللاو : شيع ددعلا نم ههبشو "باوثألا ةنالغلا"

 .ظفللا يف افيفخت الإ ٌديفت الو .هجولا نسحو ءٍديز براض هيو

 برض :وحن ناكم فرظ وأ نامز فرظ ناك ءاوس «فاضملا فرظ وه يذلا هيلإ فاضملا يف يأ :هفرظ يف
 .لامعتسالا يف ليلق "يف" نيعمب ةفاضإلا نوك يأ :ليلق وهو ١[ 47 :قيقحتلا ةياغ] .البرك ليتقو «مويلا

 [97 :يدنه] .يئارقتسا ةثالثلا ماسقألا يف ةيونعملا راصحنا نأ ملعاو "يف" ىيعمب ةفاضإلا لاثم :مويلا برضو

 نيب نأ ديفي نأ ىلع اهعضو نأل ؛ةفرعملا عم انيس هده تدانأ اغإو [كاضلا كيرف عا :ةفرعملا عم افيرعت

 (ريغص).فيرعتلا تدافأ كلذلف «فاضملا ظفل هيلع لد اميف هريغل تسيل ةيصوصح هيلإ فاضملاو فاضملا

 لبق مالغلا نأ كش الو ءءاكرشلا ليلقت صيصختلا نإف ءلحر مالغ :وحن [فاضملا صيصخت] :اًصيصختو

 ٍِتَلقو «ةأرما مالغ هنع جرح لحر ىلإ فيضأ املف «ةأرما مالغو «لحر مالغ نيب اكرتشم ناك لحر ىلإ هتفاضإ
 «نيفيرعت نيب عمجلا ىلإ ىدأ ةفرعم ىلإ تناك نإ ةفاضإلا نأل :فاضملا ديرجت ١17[ :ةيئايض دئاوف] .ءاكرشلا

 باوج اذه :هزاجأ امو (ريغص).هصيصخت نم غلبأ هفيرعت نأل ؛مقتسي مل ةركن ىلإ ناك نإو «مهتغل يف حورطم وهو

 نويفوكلاو «فيرعتلا فرح نم فاضملا ديرحت ةفاضإلا طرش نأ وهو «لبق نم هوركذ ام ىلع دراو ردقم لاؤس نع
 لامعتساو سايقلا ةفلاخمل فيعض هنأب هنع باجأو «"بتكلا ةسمخلا"و ,"مهاردلا ةعبرألا"و "باوثألا ةثالغلا" :ن ولوقي

 .رانيدلا ةئاملاو «مهاردلا ةسمخلا :وحن :ددعلا نم (طسوتم)."باوثألا ةثالث" ءاحصفلا لامعتسا نأل ؛ءاحصفلا

 فرح "نأ"و ءأدتبم ةيظفللا ةفاضإلا يأ [أدتبلا نم فاضملا فذحب ةيظفللا ةفاضإلا ةمالع يأإ :ةيظفللاو

 "اهومعم ىلإ"و ءامل تعن "ةفاضم"و «هربخ "ةفص" «فاضملا ىلإ دئاع هما هيف رتتسملاو ء«ةصقان "نوكي" «ةبصان

 نكي مل اذإ امع زارتحا :ةفص فاضملا [۳۷ :بيكرتلا لح] .اهربح ةلمجلاو «ةفاضع. قلعتم ةفصلا لومعم يأ

 ٤٠ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملاو «لعافلا مسا يهو : :ةفص [94 :يدنه].ديز مالغك ةفص

 :وحن ءالومعم ريغ ىلإ ةفاضم ةفصلا تناك اذإ امع زارتحا "اهومعم ىلإ E :هلوق فو :اهومعم ىلإ ةفاضم

 ةفصلا ةفاضإ :هجولا نسح ١146 :ةياغ].ةيونعم ةفاضإ هنإف ءسمأ ديز براضو را مرکو ءرصم عراصم

 مكس ذأ دقو :ظفللا يف .لاصفنالا ريدقتب هنوكل اًصيصخت الو افيرعت ديفي الو :افيفخت الإ .لعافلا ىلإ ةهّبشملا

 ءظوفلملاك ردقملا ذإ ؛اًمكح ظفللا يف ٌفيفخت "كبراضو هللا تيب ٌجاوح" :وحن ا نيونتلا فذحب فيفحتلاو

 [415 :يدنه] .اًعرص لباقتلا قيقحت وأ «ةيمستلا هجو ىلإ ةراشإلا هتدئاف :ليق ؟"ظفللا يف" :هلوق ةدئاف ام :ليق نإف



 ةيظفللا ةفاضإلا ۹۰ تارورجملا

 زاجو «هجولا نَسَح ديرب تازو ' عنتماو “"هجولا نّسَح لجرب تيار رفا 0 مث نمو

 :فعضو یارفلل افالح ' 'ديز براضلا" عتتماو "ايز وبراضلا"و يز اًبراضلا"

 اهدبعو ٍناجهلا ة ةئاملا ٌُبهاولا
 ةئاملا كلت دبع

 ٤ ٩[ :يدنهإ .اًصيصخت الو ار از ءافيفخت الإ ديفت ال ةيظفللا ةفاضإلا نأ لجأ نمو يأ م نمو

 فيرعتلا تدافأ ولو ءافيفخت الإ ةيظفللا ةفاضإلا دفت مل ثيح فوصوملاو ةفصلا ةراكنب ةقباطملا لوصحل :زاج

 ةيظفللا ةفاضإلا تدافأ ولو «فوصوملا فيرعت عم ةفصلا ةراكنل :عنتماو [15 :يدنه].ةقباطملا مدعل عنتمال

 .ةينثتلا نون فذحب فيفحتلا لوصحل :ديز ابراضلا زاجو ٠١[ :يدنه].ةقباطملا لوصحل زاجل افيرعت

 نيونتلا ذإ ؛ةفاضإلا هذك فيفختلا لوصح مدعل :عنتماو .عمجلا نون فذحب فيفختلا لوصحل :ديز وبراضلاو

 وحنو ةفاضإلاب "هجو نسحلا"و ,"ههجو نسحلا" عنتما اذكو «ٌفيفخت ةفاضإلاب لصحي ملف «ماللا لجأل تفذح
 ١[ 55 :قيقحتلا ةياغ] .اًضيأ ةركنلا ىلإ ةفرعملا ةفاضإ نمضتي يناثلا نأ عم فيفختلا مدعل ؛كلذ

 ءلجرلا براضلا ىلع المح وأ «ماللاو فلألا ىلع ةقباس ةفاضإلا نأ ىلع ءانب هزوح ءارفلا نأل :ءاّرفلل
 نم ضراع قيقحتل ةفاضإلاو «مسالا تاذ قيقحتل هنأل ؛ةفاضإلا ىلع ةقباس ماللا نأ لوألا باوجو .كبراضلاو

 ءردقم لاؤس باوج :فعضو (طسوتم).تافصلا ققحم ىلع قباس تاذلا ققحمو «فيفحختلا وهو «هضراوع
 نوكيف ءاهدبع بهاولاك وهف «بهاولا اهيلإ فاضملا ةئاملا ىلع فطع رعشلا اذه يف "اهدبع" نأ :هريرقت

 هنع كلر فنصملا باحأف ؟عوقولا ليلدب زئاح وهو «هلثم عانتما مزل "ديز براضلا" عنتما ولف «ديز براضلاك

 (شس يلع قوشعم دمحم يولوم) .هب لدتسي ثيحب «ةحاصفلا يق ىوقي ال «فيعض لوقلا اذه يعي فعضو
 :همامتب تيبلاو :بهاولا

 اهلافطأ اهفلخ حري اًذوع اَمِدْبَعَو ٍناَجِهلا ةئاملا ُبِهاولأ

 ةئاملل ةفص "ناجهلا"و «دحاولاو عمجلا هيف يوتسي قونلا نم ضيبلا يأ ناجمهلا «ةئاملا بهاولا هحودمم يأ

 دبعلاب هل اًهيبشت اهيعار يأ "اهدبعو" «نييفوكلا بهذم وه امك "باوثألا ةثالثلا" ليبق نم وأ ءاهنع لدب وأ

 تاثيدح يأ ,ذئاع عمج ةمجعملا لاذلاب 1 .ةسبالم ندأل اهيلإ هتفاضإب ةقيقح اهدبع وأ اهتمدح قحب همايقل

 «دبعلا ريمض هلعافو قوسي يأ ركذملا مولعملا ةغيص ىلع ميجلاو ةمجعملا ءازلاب "ىجزي'" .ةئاملا نم لاح جئاتنلا

 مسي مل ام لوعفم هنأ ىلع عوفرم "َهَلاَمْطأ'و ثنؤملا لوهحملا ةغيص ىلع وأ «ةيلوعفملا ىلع بوصنم ”اهلافطأ"و
 ١8٠[ :ةيئايض دئاوف] .ةديصقلا نم يورلا فرح ةكرح ةفرعم دعب الإ فشكنت ال رمألا ةقيقحو «هلعاف

 [(نيملعتملا جارس).لاغيإ ناب رش يختم لاغيإ ہد نیب ديفس رت دص تسا و رشخجب یکی ا مك س ن آی و]



 ةفصلاو فوصوملا ةفاضإ نايب ۹۱ تارورجملا

 ههبشو "كبراضلا"و «"هجولا نسحلا" يف راتخملا ىلع المح "لُحرلا براضلا" زاج امتإو
 ىلإ ةفص الو ءِتفص ىلإ ٌفوصوم فاضي الو ."كّبراض" ىلع المح ةفاضُم هلإ :لاق نّميف
 .لوأتم ِءاقمحلا ةلقبو «ىلوألا ةالصو «يبرّكلا ُبناجو «عماجلا دجسم لثمو ءاهفوُصوَم

 متركذ ام ىلع ءانب "لحرلا براضلا" عنتمي نأ بحاولا نم نإ :لاقي نأ وهو «ردقم لاؤس باوح اذه :زاج امنإو

 نأ ثيح نم هل هتكاشمل "هجولا نسحلا" ىلع المح زاح امنإ :لاقي نأب كلذ نع باحأو ؟فيفختلا هتدافإ مدعل

 (طس وتم).فيرعتلا مالب فرعي هيلإ فاضملاو «فيرعتلا مالب ةفرعم ةفص نيتروصلا يف فاضملا

 نأل ؛فيفختلا مدع عم ةفاضإلا ىلع ههبشو «"كبراضلا" زاح :لاقي نأ وهو ءرخآ لاؤس باوح :كبراضلاو
 .هعبات نمو هيوبيس وهو لاق نم لوق يف :نميف ١77[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفاضإلا نود ماللا لجأل نيونتلا طوقس
 لاصتال فوذحم نيونتلاو :«ةيلوعفملا ىلع لحمل بوصنم فاكلاو «فاضم ريغ هنإ :لاق نم نود :فاضم هنإ

 ` e :قيقحتلا ةياغ] .لمح ىلإ هزاوح جاتحي ال ذئنيح هنإف « ءريمضلا

 e اض" ىلع المح زاج امنإ هنكل «هزاوج مدع يضتقي ناك سايقلا نأب باحأف :كبراض ىلع الم

 «ةردقم ةفاضإلاو «ماللا ريغ نم هوحنو ءريمضلا لاصتال ةطقاسلا نيونتلا ذإ ؛ةردقملا نيونتلا فذحب فيفختلا ديفت

 . لمحلا هجوو «ظوفلملاك ردقملا ذإ ءامكح ظفللا يف فيفختلا لصحف «ريدقتلا نم تطقس ةفاضإلا تربتعا اذإف

 «نيدضلا نيب عمجلا مزلي الئل :فاضي الو ١141[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفاضإلا لبق نيونتلا فذح يف امهتكراشم

 زوجي ال فاضملاو ءواسم وأ صحأ فوصوملا نألو ءاهيلإ افاضم اوكل اهمدعو «ةفص امفوكل ةفصلا ةيعبت وهو
 ٦ ٩[ :يدنه] .نانيابتيف ,معأ وأ اًنئابم هنوك موزلل ؛اًيواسم وأ صحأ نوكي نأ

 امهالكو «هيلإ فاضملا نع فاضملا رخأت وأ ءاهفوصوم ىلع ةفصلا مدقت مزلتسي اهتفاضإ نأل :اهفوصوم ىلإ
 ١[ 4/8 :قيقحتلا ةياغ] .ناعنتمم

 لوقب ضوقنم "ةفصلا ىلإ فوصوملا فاضي ال" :مكلوق نأ وهو ءردقم لاؤس نع باوح اذه :خإ لثمو
 ءدجسملل ةفص عماجلا نأل ؛كلذو «"ءاقمحلا ةلقبو «ىلوألا ةالصو «يبرغلا بناجو «عماجلا دجسم" :برعلا

 «يبرغلا بناجلاو «عماجلا دجسملا :لاقي هنأل ؛ةلقبلل ةفص ءاقمحلاو ؛ةالصلل ةفص ىلوألاو «بناحلل ةفص يبرغلاو

 ىلإ فوصوملا ةفاضإ زوجي ال هنأ ىلع ليلدلا لد امل يأ لوأتم هنأ هباوحو «ءاقمحلا ةلقبلاو «ىلوألا ةالصلاو

 ءايشألا هذه ريدقت نأ هليوأتو «ليلدلا كرت مزلي الكل ءايشألا هذه ةفاضإ زوجي ال هنأ ىلع ليوأتلا بجو «هتفص

 فصوي امك هنإف «"ءاقمحلا ةبحلا ةلقبو «ىلوألا ةعاسلا ةالصو «يبرغلا ناكملا بناجو «عماجلا تقولا دجسم"

 (طسوتم).يقاوبلا يف لوقلا اذكهو «عماجلاب تقولا فصوي كلذكف «عماجلاب دجسملا



 لثامملا مسالا ةفاضإ نايب ۹۲ تارورجملاو

 يف هيلإ فاضملل ٌنْئاَمُم مسا فاضي الو .لوأتم "بايث قالحأو ,ةفيطق درج" لثمو

 لك" ِفالخب «ةدئافلا مدَعل "عنمو «سبحو ءٍدسأو .ثيل'ك صوّصخلاو مومعلا

 .لّوأتم هوحنو "زركُديِعَس' :مهوقو .هب ٌصتخي ةنإف "ءيشلا نع ؛مهاردلا
 ضوقنم "اهفوصوم ىلإ ةفص فاضي ال" :مكلوق نإ :لاقي نأ وهو «ردقم لاؤس نع باوح اذه :ةفيطق درج
 ةفيطق :لاقي هنأل ؛بايث ةفص "قالحأ"و «ةفيطق ةفص "ًدرح" نأل ؛كلذو «"بايث قالحأو «ةفيطق درح" :هلوقب

 بحو «فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ عانتما ىلع ليلدلا لد امل هنأل ؛لوأتم هنأب هنع باجأو «قالحأ بايثو درج

 ءةفيطقلل ةفص درحلا سيلو "نم" نعع. ةفاضإلا هذه نأ :اهليوأتو «ليلدلا كرت مرلي الثل ءايشألا هذه ليوأت

 توما" فاح 09 وخارج ةه و و ةف تاك هر تال ةا قتلا هلو
 نأ وهو «تالامعتسالا ضعب يق سابتلالا لصح مث «فوصوما داريإ نع نيغتسا «فوصوملا ماقم ةفصلا تلمعتساو

 ارظن ال ءاهل انايب اهتافوصوم ىلإ اهوفاضأو ءاتافوصومب اوتأ ءيه سنج يأ نم قالخألاو ءوه سنج يأ نم درجلا
 (طسوتم)."نم" نيعمب ةفاضإلا هذهو «"بايث قالحأو ءةفيطق درح" :اولاقف ءامتافوصوم ىلإ تافصلا ةفاضإ اهنأ ىلإ

 ۱۸١[ :يماجلا حرش ىلع ماصعلا ةيشاح] .رخآلا ىلإ نييواستملاو نيفدارتملا دحأ فاضي ال يأ :فاضي الو

 نيلئامملا نيمسالا دحأ فاضي ال نعي «رحآلا هيلع قدصي ام لك ىلع امهنم دحاو لك قدصي نأب :مومعلا يف

 ١[ 49 :ةياغ] .دسأو ثيلك نيفدارتم وأ «قطانو ناسنإك نييواستم اناك ءاوس «رحآلا ىلإ صوصخلاو مومعلا يف

 ءدسألا ثيل :لاقي الف «يناعملا نم نيفدارتملا لاثم :عنمو سبحو .نايعألا يف نيفدارتملا لاثم :دسأو ثيلك

 «هسفنل افرعم ءيشلا نوك عانتمال ؛صيصختلاو فيرعتلا وهو «ةفاضإلا نم ةبولطملا :ةدئافلا مدعل .سبحلا عنم الو

 ٤۹ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .اًبحوم لعفلا لصأ ءاقبو «ديقلا ىلإ يفنلا هجوتب عملا دسفي الإو ....هسفنب اًصصختمو
 لكلا نإف «صتخي لب «صوصخلاو مومعلا يف فاضملا لثامب ال هيلإ فاضملا نإف يأ «ليلعتلل ءافلا :صتخي هنإف

 ءامهريغو ريناند وأ مهارد نوكي نأ زاج ةفاضإلا لبق "لكلا" نأل ؛ءيشلا نم معأ "نيعلاو" «مهاردلا نم معأ

 نأل ؛دوحوملاب "نيعلا"و «مهاردلاب "لكلا" صتخي ةفاضإلا دعبو «مودعملاو دوجوملا لمتحي ةفاضإلا لبق نيعلاو

 دحأ ةفاضإ باب نم نوكي الف ءاصاخ هيلإ فاضملاو ماع فاضملا ناكف ,دوجوملا ىلع الإ قلطي ال ا

 ١[ 19 :قيقحتلا ةياغ] .هيلإ فاضلاب فاضملا صيصخت ةفاضإلا ديفيف ءرحآلا ىلإ نيلئامتملا

 مومعلا يف نالثامتم نامسا "زركديعس" :لاقي نأ وهو «ردقم لاؤس نع باوج اذه :زركديعس مهوقو

 نيلئامتملا دحأ ةفاضإ زوجي ال :متلق متنأو «رخآلا ىلإ امهدحأ فيضأو «دحاو لحرل نيملع ا ؛صوصخلاو

 = بجو «رحآلا ىلإ نيلثامتملا دحأ ةفاضإ زوجي ال هنأ ىلع ليلدلا لد امل هنأل ؛لوأتم هنأب هنع باحأو ؟رخآلا ىلإ



 ملكتملا ءاي ىلإ مسالا ةفاضإ نايب ۹۴۳ تارورجملا

 ةح وتفم ءايلاو هرخآ نييك «ملكتملا ءاي ىلإ هب قحلملا وأ حيحصلا مسالا ٌفيضأ اذإو

 لاحلل واولا ءايلا ةقفاومل 2 يببظو يولدو يمالغ 0

 O DS ةينثتلا ريغل اهُيلقت ليذهو .تبشت افلأ هرخآ ناك نإف «ةنكاس وأ
 ةليبق مسا

 ءظفللاو مسالا هيلإ فاضملابو ؛لولدملاو ىمسملا وه فاضملاب دارملا نأ :هليوأتو «ليلدلا كرت مزلي المل هليوأت =

 ؛سكعلاب ليوأتلا نكي ملو «هامسمو ظفللا اذه لولدم ينءاج :تلق كنأك "زركديعس" يىنءاج :تلق اذإف

 نم حضوأ بقللا نأل ؛ديعس زرك :لقي ملف «مسالا ىلإ بقللا فضي ملو ؛ظفللا ىلإ ههبشو ءيحنا دانسإ عانتمال

 ةلع فرح هرخآ يف سيل يذلا يأ :حيحصلا (طسوتم).سكعلا نم ىلوأ بقللا ىلإ مسالا ةفاضإف مسالا
 [۹۷ :يدنه] .ملكلا رخاوأ نع مهثحب ذإ اذه ىلع عقي ةاحنلا مالك يف حيحصلاو

 نأل ؛حيحصلاب اقحلم ناك امنإو ءيظو ولدك نكاس هلبق ّءاي وأ اًواو هرخآ ناك ام وهو حيحصلاب يأ :هب قحلملا
 نوكسلا دعب ةلعلا فرح نألو «ةكر حلا لقث نوكسلا ةفح ةضراعمل ؛ةكر حلا هيلع لقثي ال نوكسلا دعب ةلعلا فرح

 دعب اذك «ءادتبالا يف نيعي توكسلا دعب ةكرحلا اهيلع لقثي الو «ناسللا ةحارتسا دعب عوقولا يف توكسلا دعب اهلثم

 ءادتبالا مزلي العل ةكرحلا وه دحاو فرح ىلع يلا ةملكلا يف لصألا ذإ :ةحوتفم [47 :يدنه] .نوكسلا

 نإ نعي :هرخآ ناك نإف [917 | :يدنه] .ةفخلل حتفلا ةكرحلا ىلع ينب اميف لصألاو ءامكحسوأ ليقع اا

 ةغللا يف تبثت فلألاو ياي وأ ءاّواو وأ افلا ناوكي نأ نهرا ىلع ذلك هادم الوب ا عسألا نكي

 [۲۹۳/۲:يضر] ."يازغم"و "يالبح"و «"ياتف"ك ال وأ "ياملسم"ك تناك ةينثتلل ةحيصفلا ةروهشملا

 .بالقنالل بجوملا مدعل ةحيصفلا ةغللا ىلع "ياحرو «ياصع" وحن فلألا :تبثت

 حيحصلا يف بسانتلل ءايلا لبق ام مزلي رسكلا نأ اوأر امل مهنأك «ةينثتلل تسيل يلا فلألا بلق زيحت يأ :اهبلقت

 يف ةكرحلا نع تبان مث نمو «باتكلا لوأ يف انركذ ام ىلع ةكرحلا سنج نم دملا فورح نأ اوأرو «هب قحلملاو
 [۲۹۳/۲:يضر] .اهلبق ةرسكلاك نوكتل ءايلا ىلإ اهوريغف ءاهلبق ةحتفلاك ءايلا لبق فلألا ولعح «بارعإلا
 عفرلاف روصقملا يف امأو «فلألا بلق ببسب هريغب عفرلا سبتلي الفل اهوريغي ملف ةينثتلا فلأ امأو :ةينثتلا ريغل

 سابتلالا ناكل اًضيأ فلألا تيقب ول لب ءاي فلألا بلق ببسب ال نكل «ضعبب اهضعب سبتلم ٌرحلاو بصنلاو
 ؟هريغب عفرلا سبتلي المل "يوملسم ينءاج" يف عمجلا واو بلقي ال نأ اذه ىلع بجاولا ناكف :ليق نإف ؛الصاح

 «ةحيصفلا ةروهشملا ةغللا يف وه امك اهتفخل ءايلا لبق بلقلا مدع فلألا لصأ نأ كلذو «قرف امهنيب :تلق

 فالخب «سبللا ىلإ ىدأ اذإ هكرت ىلوألاف ءاضيأ مهدنع بجوم ال «ناسحتسا رمأل اهبلق ليذه زوح امنإو

 ءامهوأ نوكسو ءايلاو واولا عامتجا وهو «عيمجلا دنع بلقلل بجوم رمأل هنإف "يوملسم" يف واولا بلق
 يف "رطضم"و "راتخم" :لوقت كنأ ىرت الأ «عضاوملا ضعب يف ضرعي سابتلال مزاللا درطملا رمألا اذه كرتي الو
 = رعش :لاق «ءايلا ريغ ريمضلا فاك ىلإ ةفاضإلا عم ءاي فلألا بلق رعشلا يف ءاج دقو ءاعم لوعفملاو لعافلا



 ةتسلا ءامسألا 4 تارورجملا

 .نينكاسلل ءاَيلا تحفو «تمغدأو ئای تبلق واو ناك نإ ءتمغدأ َءاَي ناك نإو ءاي
 ءايلا يف ءايلأ

 :لاقيو “ينهو يه :لوقتو «" ىبأو (ّيخأ" دربملا زاجأو " يبأو يأ ف سل ءامسألا امأو

 5 "ف ء1
 حيا ءافلا حتفو "فو رهو محو «بأو ا :ليق تعطق اذإو او .يوفو رثكألا يف

 ءاقلطم E ناو ءاقلطم ' 'اًصعو لدو يبخو ل ا ًءاجو 0

sSلاو  

 اكيلإ انتينع املاطو اكيصع املاط ريبزلا نبا اي

 [۲۹۳/۲ :يضر]

 'يملسم" :وحن نيلثملا عامتجال ملكتملا ءاي يف ءايلا كلت : تمغدأ .يحر و يصع :لوقنف ملكتملا ءاي يف مغدتو :ٌءاي

 يمرم ك ةنكاس ىلوألاو «ءايلاو واولا عامتجال :ًءاي تبلق .يضاقو ءاهرسكب "يملسم"و «ميملا حتفب

 ١6١[ :ةياغ].اًواو وأ ءاي وأ ءافلأ هرحآ ناك ام يف يأ ةروكذملا ثالثلا روصلا يف ملكتملا ءاي يأ :ءايلا

 [۹۸ :يدنه] .كلذ نع اًررحت حتفيف «نوكسلا ريدقت ىلع نينكاسلا ءاقتلا موزلل يأ :نينكاسلل
 لاقي امك يبأو «يحأ :بأو «خأ يف لاقيف «ءامسألا هذمي ةفاضإلا ءاي قوحلا ةيفيك ىلإ ةراشإ اذه :لإ ءامسألا امأو

 لاقي امكو «مدو «دي نم فوذحم وه امك بأو «خأ نم فوذحم لعفلا مال نأ هانعم «يمدو «يدي :مدو ءدي يف

 ا ل يخأ :بأو خأ يف لاقي كلذكف «لعفلا مال در ريغ نم يمدو يدي :مدو دي يف

 و :هلوقب اكسمتم ءايلا يف هماغدإو «لعفلا مال در عم يبأو «يحأ :لوقيف «بأو «خأ يف لعفلا مال در :زاجأو

 0 عمج يبأ نوكي نأ زاوحل بألا وه ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا نأ ملسن ال انأب بيحأو «رادب زاجملا وذ كلام

 :رعاشلا'لزقك اداه ناك نإ. يأ لغ مهي بألا نأ ىلع لدي لار

 اندم الاتيان فو نيكي. 'انتاوضأ ني نلف

 (طسوتم)

 مال در ريغ نم يمدو يدي :مدو دي يٿ لاقي امك يهو .يمح :نهو مح يف لاقي يأ :يبهو يه

 اهبلقو «ةفوذحملا واولا درب حصفألاو [حيصفب سيل وهو واولا نع ميلا ضيوعتب] :يمفو [۹۸ :يدنه] .لعفلا

 ١5١[ :قيقحتلا ةياغإ .ملكتملا ءاي يف اهماغدإو «ءاي

 ازومهم هنوك يفإ :ءبخو دي لثم ٠١١[ :ةياغ].اهيلع ءافلا حتف ةلالدل اهرسكو اهمض نم يأ :امهنم
 ٠١١| :ةياغإ .نيعلا ىلع بارعإلا لعجو «ماللا فذح يف دي مكح لثم همكح يأ [ثالثلا تاك رحل اب اًبرعم

 .ةفاضإلاو دارفإلا ةلاح يف يأ لكلاب قلعتم :اقلطم .ةيريدقتلا تاكر حل اب اًبرعم اروصقم هنوك يف :اصع



 تعنلا ۹٥ عباوتلا

 .عطقُي الو ءرمضم ىلإ فاض ال وذو
 يف نعم ىلع لدي عبات :تعنلا .ةدحاو ةهج نم هقباس بارعاب ٍناث لك :عباوقلا

 دارفألا نايبل لك ةملك

 EAS مذلا وأ ءانشلا درج نوكي لقو «حیض وت وأ صيصخت هتدئافو .اقلطم هعوبتم

 ةفص سنجلا مسا لعج ىلإ هب لصوتيل عضو "وذ" نأل ؛رهاظلا سنجلا مسا ىلإ فاضي لب :فاضي ال وذو
 نع "وذ" :عطقي الو ٠١١[ :قيقحتلا ةياغإ .سنج مساب سيل ريمضلاو «لام يذ لحرب تررم :وحن مسالا
 دمحم ىلع لص مهّللا :وحن رمضم ىلإ افاضم ءاح امو «رهاظلا سنجلا مسا ىلإ ةفاضإلل ةمزال اهعضول ةفاضإلا
 يف ءاجو «ذاشف انباحصأ يأ "انيوذلا هب ديرأ نيكلو" رعاشلا لوقك ةفاضإلا نع اعوطقمو «هباحصأ يأ هيوذو

 .دارفألا فيرعت مزلي الف ءسنجلل ماللا :عباوتلا ١[ 57 :قيقحتلا ةياغ] .رصقلاو فيعضتلا "وذ"

 "ناك" ربخ نع زارتحا هيفو «هقباس بارعإب سبتلي ناث لك يأ «ناث ةفص رورجنلاو راحلا :هقباس بارعاب

 يضتقم نم يأ :ةدحاو ٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .امهقباس بارعإب اسيل امهنكل نييناث اناك نإو امهإف «"نإ"و
 ًالجر تيأر اذكو «ىرخأ ةيلعاف ةهج نم ال هفوصوم ةيلعاف ةهج نم "لقاع لحجر نءاج" يف لقاع عفرف «دحاو
 دعب لاحلاو «ناثلا لوعفملاو ءأدتيملا ربح نع زارتحا هيفو «فرعاف «عباوتلا رئاس اذكو «لقاع لحرب تررمو ءالقاع
 ٠١١[ :ةياغ] .ىرخأ ةهج نم يناثلا بارعإب لب «ةدحاو ةهج نم ال هقباس بارعإب ناوث وه امم كلذ وحنو «لاحلا

 ,لدبلاو ,ديكأتلاو «فرحلاب فطعلاو «تعنلا :ةسمخ يهو ءاهميسقت يق عرش عباوتلا نايب نم غرف امل :تعنلا

 «بارعإلا يف توعنملا عبتي هنأل ؛هتيعبت تاهج ةرثكل تعنلا مدق امنإو ١57[ :ةياغ]."تعنلا" لاقف نايبلا فطعو

 هنأ ثيح نم سنج :عبات .عباوتلا رئاس فالخب «ثينأتلاو ريكذتلاو «عمحلاو ةينثتلاو دارفإلاو «ريكنتلاو فيرعتلاو

 زارا ءةبسنلا لامع ديقم نيغ ئآ :اقلطم .عباوتلا ريغ هنع جرخي هنأ ثيح نم لصفو «عباوتلا ٌرئاس هيف لحدي

 اذهف «هظفحاف «ةبسنلا لاحب اًديقم نكل «عامتحالاو لومشلا وه هعوبتم يف نعم ىلع لد نإو هنإف «ديكأتلا نع

 ٠٠١[ :يدنه] ."عبات" :هلوقب هجورخل رظن لاحلا نع اًزارتحا هلعج فو «يرطاح هب حمس ام

 :هلوق نإف ءملاع لحر :وحن «تاركنلا يف "مامبإلاو عويشلا ليلقت" نع ةرابع ةاحنلا دنع صيصختلا :صيصخت

 «لامتحالاو عويشلا تلاز ملاعب هتفصو اذإف ءلحرلا دارفأ نم درف لكل ًالمتحم عضولا بسحب ناك "لحجر"

 ديز :وحن "فراعملا يف لصاحلا لامتحالا عفر" نع ةرابع حيضوتلاو «ملعلاب ةفصتملا دارفألا نم درفب هتصصحو

 ١[ ه4 :ةياغ].لامتحالا تعفر رحاتلاب هتفصو املف «هريغو رحاتلا لمتحي ناك "ديز" :هلوق نإف ءاندنع رحاتلا

 كلذب بطاحملا دنع اًمولعم فوصوملا ناك اذإ كلذو «حيضوتو صيصخت ريغ نم ءانثلا ضحم يأ :ءانثلا درجمل

 هيجل ناطتخلا لَ للاب ذوعأ :وحن مذلا درجي :مذلا وأ ١[ 4 :ةياغ] .ميجّرلا نَمْحَّرلا هللا مشب :وحن هركذ لبق فصولا



 تعنلا ۹٦ عباوتلا

 اذإ هريغ وأ اقتشم نوكي نأ نيب لصف الو ."ةدحاو ةخفن" :وحن ,ديكوتلا وأ
 لقاعو ملاعك

 :لثم ءاضوصخ وأ "لام يذ"و ,"يميمت" :وحن ءاًمومع ىنعلا ضرغل هْعضو ناك
 نيعلا ىلع ةلالدلا ضرغلا

 ةلمجلاب ةركنلا فّصوتو ."اذه ديزبو لجرلا اذهب ترّرمو «لجر يأ لجرب تررم'

 لحرب تررم' :وحن ‹«هقلعتم لاحبو فوصرملا لاحب فصوتو .ريمضلا مزليو عةيربخلا

 E O OEE «بارعإلا يف هعبتي لوألاف < "همالغ نّسَح
 فرضْوملا

 ٤ ١١[ :قيقحتلا ةياغ] .نمضتلاب فصولا كلذ ئعم ىلع فوصوملا لد اذإ ءديكأتلا درحم وأ :ديكوتلا وأ

 ٠٠١[ :يدنه] .ةخفن يف ءاتلاب مهفي ةدحولا ذإ ديكأتلل "ةدحاو" نإف :ةدحاو

 نإف «سنجلا مسا ىلإ فاضملا "وذ"و «بوسنملاك هتالامعتسا عيمج يف هعوبتم يف نعم ىلع ةلالدلل عضو يأ :ىنعملا

 دقو «ماعلا فصولا :اًمومع نعملا ضرغل عوضوملاب دارملاف ءاردقم وأ اًرهاظ امإ «عضاوملا عيمج يف اًفوصوم امه
 ؛ةيئاطلا "وذ"و ءامهعورفو "يلا" و "يذلا"لك ماللاو فلألا هيف لوصوم لك كلذك عوضوملا دماحلا نمو «هانددح

 .تالامعتسالا عيمج يف يأ ءاماع اًعضو وأ ةماع ةلالد يأ :اًمومع ۳٠١/۲[ :يضر] .مئاقلا نعم ماق يذلا نأل
 eb لماك لحر يأ :لجرب .تالامعتسالا ضعب يف يأ اصاخ اًعضو وأ ا ةلالد يأ :اصوصخ وأ

 .مهبملل ةفص عقي امنإ سنجلا مسا نإف :لجرلا .حدملا عضوم يف ةركنلل ةفص عقي امنإ

 ٠٠١[ :يدنه] .هلثم ىلإ وأ ءرمضملا ىلإ وأ «ملعلا ىلإ فاضملل وأ مّلعلل ةفص الإ عقي ال ةراشإلا مسا نأل :اذه

 امأو «ةلمجلا يف دحوي كلذك درفملا يف دجوي امك هعوبتم يف نعم ىلع ةلالدلا نأل :لإ ةركنلا فصوتو

 ءيشلا تابثإو ءاهسفن يف اهل توبث ال ةيئاشنإلا نأل ؛الاح الو ءةلص الو ءاّريخ الو ؛ةفص عقي الف ةيئاشنإلا

 يأ «هلعاف مسي مل ام لوعفم رورحنلاو راجلا :فوصوملا لاحب ٠٠١[ :يدنه].هسفن يف هتوب عرف ءيشلل

 ٠٠١[ :يدنه] .لجرلاب ةمئاق لاح نسحلاف ءنسح لحرب تررم :وحن فوصوملاب ةمئاق ةلاحب فصوي
 هنيب يذلا وه :فوصوملا قلعتم نأ ملعا مث .فوصوملا قلعتم وهو «مالغلاب ةمئاق لاح نسحلاف :همالغ نسح

 وأ «همالغ نسح لحرب تررمك كلم وأ «هوبأ مئاق لحرب e بسن نم ةبيرق امإ «ةقالع فوصوملا نيبو

 ٠٠١١| :قيقحتلا ةياغ] .هيبأ مالغ مئاق لحرب تررمك ةديعب وأ «هبوث ليوط لجرب تررمك ةطلاخم

 اقدص ام يف فوصوملاو ةفصلا نيب داحتالا ناكمل :خلإ بارعإلا يف هعبتي .فوصوملا لاحب تعنلا يأ :لوألاف

 فيرعتلا نم دحاولاو «بارعإلا :ةعبرأ بيكرت لك يف رومألا هذه نم دحويو «فوصوملاب همايقو «هيلع
 ١55[ :قيقحتلا ةياغإ .ثينأتلاو ريكذتلا نم دحاولاو «عمجلاو ةينئتلاو دارفإلا نم دحاولاو «ريكدتلاو

 عال



 تعنلا ۹۷ عباوتلا

 ةسمخلا يف هعبتي ياثلاو .ثينأتلاو ريك ذتلاو «عمجلاو ةينثتلاو دارفإلاو «ريكنتلاو فيرعتلاو

 فوصولا

 ر فُعضو «"هناملغ دِعاق َلُحَر ّماق" و .لعفلاك يقاوبلا يفو لوألا

 صحأ فوصوملاو .هب فّصوي الو 55007 "هئاملغ ٌدوعق" زوجيو ,"هلاملغ

 .فوصوملا قلعتم لاحب تعنلا يأ :يباثلاو

 نم دحويو «ريكنتلاو «فيرعتلاو ءرحلاو ءبصنلاو «عفرلا :لوألا ةسمخلاب دارأ «ىلوألا عمج :لوألا ةسمخلا يف

 ١[ هه :قيقحتلا ةياغ] .ريكنتلاو فيرعتلا نم دحاولاو «بارعإلا :نانثا بيكرت لك يف رومألا هذه

 لعافلا عم يأ :لعفلاك .ثينأتلاو ريكذتلاو «عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا نم ةروكذملا رومألا يقاب يأ :يقاوبلا يفو

 نم لعفلا هبشي مسقلا اذه يف تعنلا نأل ؛دارفإلا نييعتو «ثينأتلاو ريكذتلا يف ةقباطملا يف «هدعب يذلا رهاظلا

 اذإ هثينأت بجيو ءاركذم لعافلا ناك اذإ هريكذت بجي لعفلا نأ امكف «هدعب ام ىلإ دنسم امهنم الك نأ ثيح

 «هدعب ام ىلإ ةبسنلاب تعنلا اذكف ءاعومجم وأ ئثم ءاًرهظم لعافلا ناك اذإ هدارفإ بجيو ءايقيقح اثنؤم لعفلا ناك

 ءامهوبأ مئاق نيلحرب وأ ءاهمالغ مئاق ةأرمابو 23250 ةمئاق لحرب تررم :لوقتف «لوألا ةسمخلا فالخب

 ١57[ :ةياغ] .مهمالغ بهذو ءامهوبأ ماقو ءاهمالغ ماقو «هتيراح تماق :لاقي امك مهمالغ بهاذ لاحربو

 دعاق لعاف :هناملغ ٌدعاق .لعفلاك ةروكذملا رومألا يقاب يف مسقلا اذه يف تعنلا نوك لحألو يأ :م نمو

 ىلع مدق اذإ لعفلاو «لعفلاك هنأل ؛"هناملغ نودعقي" فعض امك :هناملغ نودعاق .هناملغ دعقي نسح امك

 عم :دوعق زوجيو ٠١١[ :يدنه]."ثيغاربلا نولكأ" باب نم هنوك زاوحل عنتع مل امنإو «عمج الو ئئي ال مسالا
 ٠١١[ :يدنه] .عمجي مل هناكف «درفملا مكح يف ريسكتلا عمج نأل ؛لعفلا ىلع هنايرج مدعل "دوعق" لعاف "هناملغ" نأ

 ريمض امهيلع لمحو «لصاحلا ليصحت امهحيضوتف «فراعلا فرعأ بطاحملاو ملكتملا ريمض نأل :رمضملاو
 ١٠١١[ :يدنه] .بابلل اًدرط امهريغو ماذلاو حامل فصو حضوملا فصولا ىلعو «بئاغلا

 هريغو «تفرع امل ةيفوصوملا نع درحم رمضملا نألو ...صحأ فوصوملا نأل ؛هب فصوي ال امنإو :هب فصوي الو

 نم فرعأ نوكي نأ بجي فوصوملاو :يأ :فوصوملاو ٠١١[ :يدنه] .هل افوصوم عقي الف «فيرعتلا يف هنود
 (ةدارملا تاذلا ىلع ةلالدلا يف لصألا ىلع ةيزم عرفلل نوكي الفل «ريكنتلاو فيرعتلا يف اهل اًيواسم وأ ةفصلا

 "كحاضلا" نأ ىرت الأ «جراخلا ثيح نم ال «موهفملا ثيح نم اهل اًيواسم وأ ةفصلا نم صخأ نوكي نأ بحي

 نأل ؛موهفملا ثيح نم هنم معأ هنكل «جراخلا ثيح نم ناويحلا نم صحخأ كحاضلا ناويح اب تررم :انلوق يف

 (طسوتم).هريغ وأ اًناويح نوكي نأ نم معأ كحض هل ءيشو ءكحض مكح هل ءيش :هموهفم



 فطعلا ۹۸ عباوتلا

 فصو مرتلا اغإو (هلغم ىلإ فاضملاب وأ ,هلثع الإ ماللا ود فصوي مل 3 نمو اسم وأ
 ا مال هيف أم يأ

 ."ملاعلا اذهب" سسَحو "ضيبألا اذ تو َفعض مث نمو ماميإلل ماللا يذب ' "اذه" باب

 يفورحلا لنا هع وبنم نيبو هيب ا «هع وتم عم ةيستلاب د دوصقم عبات ا

 12ش «لصتملا عوفرملا ىلع فطع اذإو ."ورمعو يز ماق" :لثم .يتأيَسو «ةرشعلا

 :وحن فيرعتلا مالب فرعملا مسالاب يأ :هلثمب الإ .اًيواسم وأ صحأ نوكي نأ فوصوملا طرش نأ لحأل يأ :مث نمو

 نم امهريغ نأل «سرفلا بحاص لحرلاب تررم :وحن ةطساولاب ولو ماللاب فرعملا ىلإ يأ :هلثم ىلإ .م اعلا لحرلا ماق
 نأ متركذ امت مزلي :لاقي نأ وهو ءردقم لاؤس نع باوج اذه :مزتلا امنإو ١١7[ :يدنه] .ةتبلأ هنم صحأ فراعملا

 ةراشإلا مسا نأل ؛هلثم ىلإ فاضملا وأ فيرعتلا مالب فرعملا مسالا ىلإ فاضملا مسالاب ةراشإلا ءامسأ فصو زوحي

 نع باحأو ؟قافتالاب زجي مل هنكل ؛مهبملا ىلإ فاضملل واسمو «فيرعتلا مالب فرعملا ىلإ فاضملا مسالا نم صحأ

 «هتاذ نيعت ةفص بلطي مهبملا نأ :هريدقتو ؛ماكالل فيرعتلا مالب فرعملا مسالاب "اذه" باب فصو مزتلا هنأب كلذ

 (طسوتم).ماللاب وه امنإ اهانعم رابتعاب اهفيرعتو «سانحألا ءامسأ يه تاوذلا ىلع ةلادلا ءامسألاو «هتاذ ىلع لديو

 ١57[ :قيقحتلا ةياغ] .سنجلا فشكو تاذلا نايب مهبملا ةفص نم دوصقملا نأ لجأ نم يأ :مث نمو

 سانجألا يف دجوي هنأل ؛دحاو سنجب صتخي ال ماع ضايبلا نأ ثيح نم ماللا اذ ةفصلا تناك نإو :ضيبألا

 وهو ءدحاو سنجب صتخي ملعلا نأل :ملاعلا اذمي ٠١۸[ :قيقحتلا ةياغ].سنجلا نايب هيف نوكي الف «ةريثكلا

 ءاهلك عباوتلا لوانتي "عبات" :هلوقف :عبات /١5[ :قيقحتلا :ةياغ].سنجلا هب نيبتو «ناسنإ هنأ هب نيبتف «ناسنإلا

 ةبسنلاب ةدوصقم. تسيل نايبلا فطعو «ديكأتلاو «تعنلا نأل ؛لدبلا ىوس اهلك جرخي "ةبسنلاب دوصقم" :هلوقو

 هعوبتم نكل ةبسنلاب ادوصقم ناك نإو لدبلا نأل ؛لدبلا جرخي "هعوبتم عم" :هلوقو ؛عوبتملا وهو ريغلل اهي يأ لب

 .فورحلا مسق يف ةرشعلا فورحلا نايب :نأيس (طسوتم).لدبلا يف ءيجي امك ةبسنلاب دوصقع. سيل

 عوفرملا ريمضلا ىلع فطع اذإ يأ :لصتملا عوفرملا .ديز ىلإ مايقلا ةبسنب دوصقم عبات 0 :ورمعو

 ناك اذإ ريمضلا نأل ؛ديزو انأ تبرض :وحن ءمسالا كلذ هيلع فطع مث « لصف رض لوا نك مسا لصتملا

 لصفنع. دكأ نأ دعب الإ هيلع مسالا فطع هركف «لعفلا نم ٌءزج هنأك ىح لعفلاب هلاصتا دتشا ضخم اعرف

 ديكأت الب هيلع فطعلا زاح اًرورحب وأ اًبوصنم ناك ول هنأل ؛عوفرملا :لاق امنِإو ءلصفنملا ىلع فطعلا ناك يح

 فطعلا زاج ًالصفنم ناك ول هنأل ؛لصتملا :لاق امنإو «ديزبو كب تررمو ءاديزو كتبرض :وحن لصفنملاب

 (طسوتم).ديزو انأ :وحن لصفنمي ديكأت الب



 فطعلا ۹۹ عباوتلا

 ترض" ا هک رت زوجيف ,لصف عقي نأ الإ ."ٌديزو انأ تبَرَض ل :لثم لصفنمب كأ

 ."ِديزبو كب تررم" :وحن ضفاخلا دّيِعأ رورجلا ريمضلا ىلع فِطع اذإو ."ديزو مويلا
 :"اًمئاق" 55 ٌديز ام" يف رجي ل مث نمو «هيلع يفوطعملا مكح يف فوطعملاو

 ET . ؛"ُبابذلا ديز بضغَيف ريطي يذلا" زاج اغنإو الإ "ورمع ٌبهاذ ال"و
 ل جيو لعف ا

 ١59[ :قيقحتلا ةياغ] .لصف عوقو تقو الإ تاقوألا عيمج يق هب دكأ يأ :عقي نأ

 | :هلوقك «فطعلا فرح لبق لصفلا ناك ءاوس :لصف

 .بوذكلا اهتلايخ وأ يلحرب تملأ يح لزانب تسلف

 ديكأتل ةدئاز "ال"و «"انؤابآ" وه فوطعملا نإف «۸٤٠:ماعنألار «اًنْؤابآ الو اَنُكَرْسَأ اَمإ» :ىلاعت هلوقك هدعب وأ

 انْدَبَع اًمإؤو (14:ءارعشلا) (َنوُواَعْلاَو ّْمُه ايف اوُبكِبَكَف :ىلاعت هلوقك ءلصفنملاب دكؤي دق لصفلا عمو .يفنلا
 ديكاتلا يأ :هكرت ۳١۷/۲[ :يضر]."هكرت زوجيو" :لاق اذلف (0:لحنلا) كاَنْؤاَبآ الو نح ءيش نم هنود نم

 يف عوبتملا ىلع عباتلا ةدايز مزلي الف «لصفلاب عوبتملا نع دعبلا رابتعاب فوطعملا يف روتفلا (ثودح) نايرطل
 ىلع فطع هنإف :ٌليزو *“٠١[ :يدنه].روتفلا اذه ةضراعمل عوبتملا لالقتسا مزليف «هلالقتسا رابتعاب ةحردلا

 مزلي الل ضفاخلا ةداعإ بجو امنإو ءديز مالغو كمالغب تررمو :كيزبو كب تررم .لصفلا ناكملزاجو ءءاتلا

 نع لصفني ال هنأ ثيح نم راجلاب هلاصتا ةدشل «راحلا نم ءزحجلاك رورجا ريمضلا نأل ؛ةملك ءزج ىلع فطعلا
 ١١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةملكلا ءزج ىلع فطعلا مزل راجلا ةداعإ نودب هيلع فطع ولف ءًالصأ راجل

 الثم «هيلع فوطعملل بحوو عنتماو زاجام لك يف هيلع فوطعملا مكح لثم فوطعملا مكح يأ :فوطعملاو
 يف نوكي نأ بجي "يذلا" ةلصوأ ةلمج ناك اذإ أدتبملا ربخك ٌريمض هيلع فوطعملا ف نوكي نأ بجو اذإ

 ديز اي :لاقي نأ زوجي هنإف ؛ءايشألا عيمج يف هيلع فوطعملا مكح يف فوطعملا سيل هنأ ملعاو ءكلذك فوطعملا

 ىلع "بر" لوحد عانتماو «ماللا هيف ام ىلع ءادنلا فرح لوحد عانتما عم ءاهتلخسو ةاش برو «ثراحلاو

 ١51١[ :قيقحتلا ةياغ].عنتعو هيف بحي اميف هيلع فوطعملا مكح يف فوطعملا نأ لجأ نم يأ :نمو (طسوتم).فراعملا

 زوجي الو «ةلمج ىلع ةلمج فطع نوكيو ءأدتبم وهو "ورمع" :هلوقل ربخ هنأ ىلع بهاذ عفر يأ :بهاذ الو

 ىلع ورمع فطعو «"اًمئاق" وأ "مئاق" ىلع "ٌبهاذ" فطعب يأ دحاو لماع يلومعم ىلع فطعلاب رحلاو بصنلا
 وهو «ردقم لاؤس نع باوح اذه :زاج امنإو ١51١[ :قيقحتلا ةياغ] .مدقتملا اهربح يف "ال" لمع عانتمال ديز

 "ديز بضغيف" :انلوق نأل ؛"بابذلا نديز بضغيف ريطي يذلا" :لاقي نأ عنتكب نأ متركذ ام مزلي :لاقي نأ

 = "ريطي" يف ريمضلا دوجوو «"ديز بضغيف" يف ريمضلا مدع عم "يذلا" ةلص وه يذلا "ريطي" ىلع فوطعم



 ديكأتلا ۰۰ عباوتلا

 يف" :وحن يف لإ ٍءاَّرفلل افالخ «زجي مل نيفلتخم نيلماع ىلع َفِطْع اذإو «ةّيَسلا ءاف اهنأل
 ةفطاعلا ال

 .هيوبيسل افالخ "ورمع ةرجحلاو ,ديز رادلا

 ٌيظفللاف ءيونعمو ٌيظفل وهو «لوُمشلا وأ ةبسنلا يف عوُبتملا َرمأ ُرّرقُي حبات :ديكأتلا
 ` ديكأتلاف 1 7 /

 UOTE اة EET ثا «ديز ديز عاج :وحن لوألا ظفللا ٌريركت

 ناك ول عنتمي امنإ هنأل "بابذلا ديز بضغيف ريطي يذلا" :لاقي نأ عنتمي هنأ ملسنال انأ هباوجو ؟يذلا ةلص هنوكل =

 «"بابذلا ديز بضغ راط نإ يذلا" ريدقت يف هنأل ؛اًضيأ ةيببسلل هنوكل ؛كلذك سيل هنكل ءضحملا فطعلل ءافلا

 (طسوتم).ضح ا فطعلل ال ةيببسلل هب ءيح هنأ نيبتف «"بابذلا ديز بضغيو «ريطي يذلا" ٌعانتما انلق ام دک ۇي يذلاو

 يف اًديز نإو «ةرجحلا رورمعو «رادلا يف ديز :وحن ام ٍةروص يف :رجي مل ."بضغيف" :هلوق يف ءافلا نأل يأ :اهنأل

 يف واولا نألو ءامهلمع لمعيف نيفلتخم نيلماع ماقم موقت الف ءفيعض فرح واولا نأل ؛ةرجحلا .اورمعو «رادلا

 ؛يبحأ لصاف هلومعم نيبو "يف" نيب عقو دقف "يف" ماقمو «"نإ" ماقم ماق اذإ "ةرجحلا ناورمعو رادلا يف اًديز نإ"
 هنإف ءدحاو لماع يلومعم ىلع فطع اذإ امع اًزارتحا نيفلتخم نيلماع :لاق امنإو «ةرجحلا ناورمع يف :ريدقتلا ذإ

 ١71[ :قيقحتلا ةياغ] .روكذملا عناملا مدعل ؛اًدلاح رشبو اًورمع ديز برض :وحن اقافتا زئاح
 .دحاو لماع يلومعم ىلع فطعلا ىلع اًمايق اقلطم هزّوحي هنإف :ءاّرفلل افالخ

 .بوصنملاو «عوفرملا ىلع رورحبلا مدقت ةروص يف الإ ءام ةروص يف زجي مل يأ ءغرفم ئنتسم :وحن يف الإ
 ةرجحلاف ءفنصملا هراتخا يذلا وهو «نيرحأتملا نييرصبلا نم هريغو ملعألا بهذم وهو «زئاح هنإف :خإ ٌديز رادلا يف

 يف عوفرملا ىلع مدقم رورججاو «ءادتبالا هيف لماعلاو ءديز ىلع فطع ”ورمع'و "ينا هيف لماعلاو «رادلا ىلع فطع
 ١57[ :قيقحتلا ةياغ] .برعلا نم عومسم هنأل ؛هروصلا هذه يف فطعلا زاج امنإو «هيلع فوطعملاو فوطعملا
 فاضملا فذح ىلع ةروكذملا ةلثمألا لمحو «نومدقتملا نويرصبلا بهذ هيلإو انت هنإف :هيوبيسل افالخ

 :لاق املف «عباوتلا عيمج لمشي "عبات" :هلوقف :خلإ عبات ١57[ :قيقحتلا ةياغ] .هبارعإ ىلع هيلإ فاضملا ءاقبإو

 هنع جرح "ةبسنلا يي" :هلوقف «عوبتملا رمأ ناررقي ال امهنأل ؛لدبلاو «فرحلاب فطعلا جرح «"عوبتملا رمأ ررقي"
 نيعت يف لب «ةبسنلا يف عوبتملا رمأ ناررقي ال امهنكل «عوبتملا رمأ ناررقي اناك نإو امهنأل ؛نايبلا فطعو «تعنلا

 نإو "مهلك" نإف «مهلك موقلا يناج :وحن ءامهعباوتو "عمجأو «لك" لثم هيف لحد "لومشلا وأ" :لاق الو ءامهتاذ

 (طسوتم) .ديكأتلا ىلع فيرعتلا قبطناف ءلومشلا يف عوبتملا رمأ ررقي هنكل «ةبسنلا يف عوبتملا رمأ ررقي م
 .ريرقتلا نيعمبديكأتلا ىلإ دئاع :يظفل وهو .عوبتملا ىلإ لعفلا ةبسن لومش يأ :لومشلا وأ .عوبتملا ىلإ مكحلا ةبسن يأ :ةبسنلا
 .لوألا ظفللا ريركت هب ام يظفللا ديكأتلا وأ ءلوألا ظفللا ريركت يظفللا ريرقتلاف يأ :لوألا ظفللا ٌريركت



 ديكأتلا ١.١ عباوتلا

 ءامهالكو (هنيعو «هسفن خو ةروصحم ٍظافلأب يونعم لاو ءاهلك ظافلألا ف يرجتو
 امهاتلكو ةدودحم ر يوا "دیکاتل 7

 ءامهريمضو امهتغيبص فاالتحاب نامعي نالوألاف 4 .عصبأو «عتبأو «عتكأو مو کو

 ا
 TE :لوقت ىنثملل ئباثلاو .نهسفنأ 5 مهسفنأو ءامهسفنأو ءاهسفنو «هسفن :لوقت

 لقاعلا م

 نإ :وحن فرحلا يفو ءديز برض برض :وحن لعفلا يفو «ديز ديز نءاج :وحن مسالا يف يأ :اهلك ظافلألا يف

 ءءامسألا يف يأ] (طسوتم).ديز ينءاج ديز ينءاج :وحن بكرملا يفو ءانركذ امك درفملا يو «مئاق اًديز نإ
 [( ٠٤ :قيقحتلا ةياغ).اهريغو «ةيدبيقتلا تابكرملاو «لمحلاو «فورحلاو «لاعفألاو

 :ليقو «عمجأل تادكؤم ةريخألا ةثالثلا مث ءيضرلا يف اذك ةمحعملا داضلاب :ليقو «ةلمهملا داصلاب :عصبأو

 ءاظفل مالكلا نّيزتل نسح ىلإ مض لب کک "نسب" :هلوق نإف «نسب نسحك ةدرفم اهل نعم ال
 عتبلا نم "عتبأ"و «لاس يأ قرعلا عصب نم "عصبأ"و «مات يأ عيتك لوح نم "عتكأ" :ليقو «نيعم هتيوقتو

 ١514[ :قيقحتلا ةياغ] .هزرغم ةدش عم قنعلا لوط وهو «نيتحتفب
 يف لوقت «طقف ريمضلا ريغت ثنوملا دحاوللف «ثنؤملاو ركذملا يف ءعومجملاو ئثملاو دحاولا ىلع ناعقي يأ :ناّمعي

 نالجرلا" :وحن امهعومجبو ثنؤملاو ركذملا ئثم يف ريمضلا عم غيصلا ريغتو «"اهنيع"و "اهسفن" :"هنيع"و "هسفن"
 «برعلا ضعب نع ناسيك نبا ىكح ام ىلع "امهانيعو ءامهاسفن" :لاقي دقو «"امهنيعأو امهسفنأ «ناتأرملاو

 ىلإ فاضم ىعملا يف ئثم لك اذكو ءدارفإلا امهيف زوجيو «"امكابلق نم ىلوأ امكبولق" :وحن نأل ؛ىلوأ لوألاو
 ابو نإ :ىلاعت هلوقك لوألاف «ةينثتلا ظفل ىلع دارفإلا ظفلو «دارفإلا ظفل ىلع عمجلا ظفل هيف راتخي هنمضتم

 : رعاشلا لوقك يناثلاو (4:عرحتلا) اَمُكُب لق تعض دمها ىلإ

 اهرصم يداؤف رعنلا نم تقبس يمنرت نييداولا نطب ةمامح
 :رخآلا لوقك ثلاثلاو

 نيسرتلا روهظ لثم امهارهظ نيترم نيفدفدف نيهمهمو
 (مظان نبا و ۳۸۹/۲ :يضر)

 يف لوقي برعلا ضعبو «عومجملا لقأ اهفوكل وأ «عمجلاب اهقاحلإل عمجلا ةغيصب ةينثتلا يف ليق امثإو :امهسفنأو
 .ركذملا نم لقاعلا ريغ يقو ثنؤملا عمج يف :نهسفنأو ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .ىلوأ لوألاو ءامهانيعو ءامهاسفن :ةينثتلا

 .ايناث ثلاثلا ىم نيلوأ نيعلاو سفنلا يمس امل ءامهالك يناثلا مسقلا يأ :ئباغلاو

 .اهالك نالجرلا ينءاج ام :وحن ئثملا ركذملا يف :لوقت ىنثملل



 ديكأتلا 1.۲ عباوتلا

 ېھلکو ءاهلكو «هلك' يف ريمضلا فالتحاب ىنثملا ريغل يقابلاو .امهاتلكو امهالك
 ةغيصلا لود

 لك ۇي الو ."'عمجو «ءنوعمجأو ىاعمجو .عمجأ" :لوقت يقاوبلا يف غيصلاو "نهلكو

 موقلا تمركأ" :لثم ءامكُح وأ اًسح اهقارتفا حصي ٍءازجأ وذ الإ "عمجأ"و 0
 ا

 EIT ريمضلا دكأ اذإو ."هلك ڈیز ءاج" فالحب "هلك دبعلا تیر رتشاو .مهلك

 ءعمجأو هلك :يهو «ةثالثلا دعب يقابلا يأ :يقابلاو .امهاتلك ناتأرملا نتءاج :وحن نغملا ثنوملا يف :امهاتلكو

 يف ريمضلا فالتحاب نكل ءاقنؤم وأ اًركذم ءاعومجب وأ اًدرفم ناك ءاوس «ئذملا ريغل اًديكأت عقي هرخآ ىلإ عتكأو

 فالتحابو «نهلك ءاسنلا يتءاجو ءاهلك ةيراحلا تيرتشا «مهلك موقلا ينعاحو «هلك دبعلا تيرتشا :لوقت "لك"
 «مهلك موقلا ينءاج"و ؛"عصبأو «عتكأو «عمجأ «هلك دبعلا تيرتشا" :لوقت هعباوتو "عمجأ" وهو «يقاوبلا يف غيصلا

 «نهلك ةوسنلا 0 "ءاعصب «ءاعتك ءءاعمج ءاهلك ةيراحلا تيرتشا"و «"نوعتكأ «نوعصبأ «نوعتبأ «نوعمجأ

 :هريدقتف «فوذح أدتبم رابخأ : عمجأ .ريمضلا نود غيصلا فالتحابو 0 عتب «عصب «عتك «عمج

 ٤١[ :بيكرتلا لح] .اًرورحب نوكيف «يقاوبلا نم ضعبلا لدب اهنم لك نوكي نأ زاجو ءاهرخخآ ىلإ ..... عمجأ يهو

 رومأ وذ يأ ءازجألاو دارفألا لوانتيف «ةددعتملا رومألا :ءازجألاب دارملاف ءاعمج وأ ناك اًدرفم :ٍءازجأ

 لاعفألا ضعب ىلإ ةبسنلاب اًمكح هؤازجأ قرتفي هنإف .دبعلا وحن :اًمكح وأ ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةددعتم

 ١75[ :قيقحتلا ةياغإ .باهذلاو ءيحباك اهضعب ىلإ ةبسنلاب اًمكح هؤازجأ قرتفي الو «عيبلاو ءارشلاك

 ١٠۷[ :يدنه] .اًسح اهقارتفا حصي ءازجأ يذ ريظنو «موقلا ديكأت :مهّلك موقلا تمركأ

 ؛ءارشلا مكح يف هئازجأ قارتفا حصي دبعلا نأل ؛اًمكح اهقارتفا حصي ءازجأ يذ ريظن اذه ,دبعلا ديكأت :هلك

 ءازجأ قارتفا ةحص مدعل حصي ال هنإف :هلك ديز ءاج [۱۰۷ :يدنه] .هعبر وأ «هثلث وأ هفصن ءارش نكمي هنأل

 امنإو «هعبر وأ «هثلث وأ «هفصن ءيحب نکع ال هنأل ؛؟ءيحملا مكح يف امك امكح الو -رهاظ وهو - ا کز

 ١٠١[ :ةياغ] .اًمكح وأ اًسح اهقارتفا حصي ءازجأ يذ يف الإ ناققحتي ال عامتحالاو ةيلكلا نأل ؛كلذ طرتشا

 رمضملاب لصتملا عوفرملا كلذ ديكأت بحو «نيعلاو سفنلاب لصتملا عوفرملا ريمضلا دكأ اذإ يأ :ّدَّكأ اذإو
 رمضملاب هديكأت الب نيعلا وأ سفنلاب لصتملا عوفرملا رمضملا دكأ ول هنأل ؛نيعلاو سفنلاب هديكأت مث ءألوأ لصفنملا

 لصفنملا عوفرملا الول هنإف «هسفن وه ئمركأ ديز :وحن لعافلاب عضاوملا ضعب يف ديكأتلا سبتلال لصفنملا عوفرملا
 دارطال اًديز كسفن تنأ تبرض :وحن لعافلاب هيف ديكأتلا سبتلي مل ام هيلع لمحف «لعافلاب ديكأتلا سبتلا

 .لصتملا عوفرملا ريمضلا ديكأت ديرأ اذإ يأ :ريمضلا َدكُأ (طسوتم).بابلا



 لدبلا 1۰۴۳ عباوتلا

7 
 س

 نوما هيل الف عسسل عاب وحار

 كسلا والا لد وهو. ترد حولا لإ تس اج ةوضقم» عناق لد
 لدبملا ضعب وه لدبملا لك

 هيب :ثلاقلاو ا 0 «لوألا لولدم 0 :لوألاف .طلغلاو «لامتشالاو

 2 و .هريغب تطل نأ دعب هيلإ دصقت نأ ٌبارلاو ءامهريغب ٌةسبالُم لوألا نيبو

 دع 1-0

 لصفنملاب امهديكأت الب نيعلاو سفنلاب رورجلاو ب دليلا ريمضلا ديكأت زاوحل ؛عوفرملاب رمضملا ديق امنإو :عوفرملا

 ريمضلا ديكأت زاوحل ؛لصتملاب عوفرملا ديق امنإو :لصتملا (طسوتم).كسفن كب تررمو «كسفن كتبرض :وحن
 (طسوتم).لعاف كسفن تنأ :وحن رخآ لصفنك. ديكأت الب نيعلاو سفنلاب لصفنملا عوفرملا

 لصفنملاب هديكأت الب "نوعمجأو لكلا" ب لصتملا عوفرملا ديكأت زاوحل ؛نيعلاو سفنلاب لاق امنإو :نيعلاو سفنلاب

 ًاليلق لماوعلا نايلي نيعمجأو لكلا نأل ؛انهه لعافلاب ديكأتلا سابتلا مدعل "نوعمجأ مهلك نءاح موقلا" :وحن

 «هاريظنو هالثم يأ "عتكأ" اوحأ يأ :عابتأ هاوخأو (طسوتم).اًريثك لماوعلا نايلي امهنإف «نيعلاو سفنلا فالخب

 ةلمجلا هذهو «هاوحأو عتكأ ىلإ دئاع هلعاف هيف رتتسملاو «فورعم عراضم (بيكرت) :مّدقتت الف .عصبأو عتبأ امهو
 مدقتت الف يأ :مدقتت الف ٤١[ :بيكرتلا لح].مدقتت ال يهف ءكلذك ناك اذإو :هريدقتو «فوذحم طرش ءازح

 ىلع "عتب" مث «حيصفلا يف هيوخأ ىلع "عتكأ" مدقي مث هل اًعابتأ افوكل "عمجأ" ىلع "عصبأو «عتبأو «عتكأ"
 «نوعصبأو نوعتبأو نوعتكأو نوعمجأ مهلك موقلا ءاج" :لاقيف ففي فنصملا هعبتو «يرشخزلا دنع "عصبأ"
 ١75[ :ةياغ].عمجأ دعب تئش نهيأ ءادتباب ناسيك نبا لاقو ؛"عتبأ" ىلع "عصبأ" مدقي يلوزحللاو ةيدادغبلا دنعو

 ٠ .لصألا نودب عبتلا ركذ موزلل فيعض 'عمجأ" نود "عتبأو «عصبأو «عتكأ" ركذ يأ :اهركذو
 دوصقم عبات" :هلوقب زرتحا :عبات .عوبتملا نع اًرواحتم يأ ءلاح وأ فرظ وهو «عوبتلا نود يأ :هنود

 ١175[ :ةياغ] .فرحلاب فطعلا نع "هنود" :هلوقبو «فرحلاب فطعلا ىوس عباوتلا رئاس نع "عوبتملا ىلإ بسنامب
 كنولأسي» :وحن سكعلاب وأ «هبوث ديز بلس :وحن «هنم لدبملا ىلع لدبلا لامتشاب ابلاغ صتخي يأ :لامتشالاو

 .ببسلا ىلإ ببسملا ةفاضا طلغلا ىلإ لدبلا ةفاضإ :طلغلاو (۷٠۲:ةرقبلار هيف ٍلاَِ ماَرَحْلا رهشلا نَع

 لدبملا ءزج يأ :هؤزج ٠١8[ :يدنه].هنم لدبملا نع ةرابع لوألاو «هيلع اقدص ام دحتي يأ :لوألا لولدم

 .هملع ديز ئبحعأو «هبوث ديز بلس :وحن «ةيئزحلاو ةيلكلا ريغب يأ :امهريغب .هسأر اًديز تبرض :وحن هنم

 .لدبلا ىلإ دصقت نأ يأ برضي برض باب نم داصلا رسكب :هيلإ دصقت نأ

 وأ ًالدبم هنوك ثيحب ركذي م ذئنيح هنأل ؛ع وبتم اب الو لدبملاب :لقي مو «لدبملا رخو «لدبلا ريغب يأ :هريغب

 ١٠١8| :يدنه] .لدبملا مساب الو «عوبتملا مساب هركذي ملف ءاًطلخ هنوك ةيفيحب لب ءاعوبتم



 لدبلا ١١ * عباوتلا

ieنیرهاظ نانوکیو باک ةيِصن . eم لدبي الو فاو  

 كوحأ ایز نواح وخ :٠ ١( قلعلا)

 .اديَر هتبرض :وحن بئاغلا نم الإ لكلا َلَدَب رمضُم نم

 هنم لدبملاو ةركن لدبلا نوكيو «نيتركن نانوكيو «نيتفرعم نانوكي هنم لدبملاو لدبلا يأ :نيتفرعم نانوكيو

 وهو ءرشع ةتس عومجملا ريصيف «ةعبرأ انركذ ام ىلع اًضيأ لدبلاو «ةعبرأ هذهف «سكعلاب نانوكيو ةفرعم

 ديز «هملع ديز «هسأر ديز «كوحأ ديز :نيتفرعم اناك ذإ ةعبرألا لادبألا لاثم «ةعبرأ يف ةعبرأ برض نم لصاح
 هل راح لحر «هل ملع لحجر «هل سأر لحر ديزل مالغ لحجر :نيتركن اناك اذإ ةعبرألا لادبألا لاثمو «رامحلا

 اهاثمو «هرامح لحر «هملع لجر «هسأر لحر «ديز مالغ لحر :ةفرعم لدبلاو ةركن هنم لدبملا ناك اذإ اهاثمو

 (طسوتم).هل رامح ديز «هل ملع ديز «هل سأر ديز «هل مالغ ديز :ةركن لدبلاو ةفرعم هنم لدبملا ناك اذإ
 لدبملا نود ةبسنلاب دوصقملا وه لدبلا نأل ؛ةركنلا تعن بحي ةفرعملا نم ةركنلا لدب ناك اذإ يأ :ةركن ناك اذإو

 (طسوتم).هيف ناصقنلل رباحلاك نوكيل ةركنلا كلتل ةفصلاب نأف «هوحولا لك نم هنع اطحنم نوكي نأ هركف «هنم

 ١17[ :ةياغ] .ةبذاك ةفصب تفصوف «"ةيصانلا" يهو «ةفرعملا نم تلدبأ ةركن "ةيصان" :هلوق نإف :ةيصانلاب

 لدبلاو اًرهاظ هنم لدبملا نوكيو «نيرمضم نانوكيو «نيرهاظ نانوكي هنم لدبملاو لدبلا يأ :نيرهاظ نانوكيو
 نم لصاح وهو ءرشع ةتس عومجملا نوكيف «ةعبرأ اًضيأ لدبلاو «ماسقأ ةعبرأ هذهف «سكعلاب نانوكيو ءارمضم

 ديز «هملع ديز «هسأر ديز كوحأ ديز :رهاظلا نم رهاظلا لادبإ يف ةعبرألا لادبألا لاثم «ةعبرأ يف ةعبرأ برض

 امهتهرك نيديزلا لهحو ءاهايإ هتعطق ديز ديو «هايإ هتبرض ديز :رمضملا نم رمضملا لادبإ يف اهلائمو «رامحلا

 اديز تعطق ديز دي «هايإ اديز تبرض :رهظملا نم رمضملا لادبإ يف اهلاثمو «هايإ امهتهرك نيديزلا رامحو «هايإ

 هتبرض ديز :رمضملا نم رهظملا لادبإ يف اهاثمو «هايإ اًديز تهرك ديز رامحو هايإ اًديز تهرك ديز لهجو «هايإ

 (طسوتم).هرامح هتهرك ديزو «هلهح هتهرك ديزو «هدي هتعطق ديزو «كاحأ
 الثل لدبي مل امنإو ءقلطملا لوعفم :لكلا لدب .ديز كبو نكملا يب كررم :لاقي الف :رمضم نم رهاظ

 فرعأ بطاحملاو ملكتملا ريمض نوكل ؛هيلع اقدص ام داحتا عم دوصقملا ريغ نم ةلالد صقنأ دوصقملا ريصي

 :وحن لدبملا هدفي مل ام. لدبلا ةدافإو داحتالا مدعل لادبألا نم "لكلا لدب" ريغ فالخبو بئاغلا فالخب اا

 كلام نبا لاقو «طلغلا لدب يف يمالغ ئتيتأو «لامتشالا لدب يف نتملع يتمدخو «ضعبلا لدب يف يسأر ئتبرض

 هريغ وأ لكلا لدب ناك ءاوس ءام لدب هنع لدبي ال لعفأو «لعفتو «لعفيو «لعفأ" يف راتتسالا بجاولا ريمضلا

 [؟7177:ةياغو5١٠ :يدنه].طق اًرهاظ الو ءازراب اًريمض عقي ال امع رهاظلا لادبإل اًحابقتسا



 ينبملاو نايبلا فطع .١٠ عباوتلا

 هلصفو ,"رَّمَع صفح وبأ ِهللاب مسقأ E وسمر رمل £11

 "رشي ركبلا كراتلا نبا انأ" :لثم يف اًظفل لدّبلا نم

 ASE «حتفو مض :هباقلأو .بكرم ريغ عقو وأ ٍلصألا ينبه بسا ام :ينبملا

 نينمؤملا ريمأ ةينك «مسقأ لعاف :رمع صفح وبأ .ديكأتلاو ءقسنلا فطعو «لدبلا هب جرح :هعوبتم حضوي

 يف امهنيب قرفلا نأل ؛هب ديق امنإ :اًظفل .لدبلا نم نئاكلا نايبلا فطع قرف يأ :هلصفو .هؤذ باطخلا نب رمع

 ريغ نايبلا فطعو «ةيطوتلل هنم لدبملا ركذو «ةبسنلاب دوصقم لدبلا نأ نم دحلا ين تفرع اع كلذو «درطم عملا

 ١79[ :قيقحتلا ةياغ] .عوبتملا حاضيإل هركذو «عوبتملا اب دوصقملا امنإو ءامب دوصقم

 ةفرعملا ةفصلا هيلإ فيضأ يذلا ماللاب فرعملا نم نايب فطع هيف ناك ام لك :"لثم يف" هلوقب دارملاو :لشم يف

 ريطلا هيلع" :همامت :خلإ نبا انأ ١19[ :قيقحتلا ةياغ].رشب يركبلا كراتلاو «ديز لحرلا براضلا :وحن ماللاب
 فرعي ملو «لئاو نب ركب يب نم وهو ءاًرشب دسأ يب نم لحجر حرج :لصفملا حرش يف ركذ "اعوقو هبقرت
 نأ رظتني يأ ريطلا بقرتي ثيح ركب ةليبق نم وه يذلا اًرشب كرت يذلا نبا انأ :لاقو كلذب هنبا رخفف ؛هحراح

 ارشب كرت يذلا لحرلا نبا انأ هانعم :ليقو «هتوم رظتني ريطلاف «توملا نم برق هحرح يأ تام اذإ هيلع عقي

 ىلإ اهتيارسو ا كلت ةرثك نم رهظ امل ؛هتوم ةبقار اًديدش اعوقو ريطلا هيلع عقو هنوك لاح يركبلا

 مكح يف لدبلا ذإ ؛الدب نوكي نأ حصي الو «يرکبل نايبب فطع : وكن مك يلع قوشعم دمحم يولوم).توملا

 ١٠١١[ :يدنه] .ديز براضلا باب نم هنوكل حصي الف ءرشب كراتلا ئعملا نوكيف «لماعلا ريركت
 «نانثا دحاو"ك ةدودعملا ءامسألاك بيكر تلا وه يذلا بارعإلا بحوم نادقفل ئبم امإ :نابرض بلا : ىبملا

 «هبجوم دوجو عم بارعإلا لوصح نم عناملا دوحول يبم امإو "ركب ءورمع «ديز"و «"اث ءات ءاب ءفلألو «"ةثلث
 انهه نيئيشلا دحأ دّرجمل اهنأل ؛"وأ" ظفلب دحلا دسفي الو :لاق .رمألا وأ «يضاملا وأ «فرحلا هتماشم عناملا كلذو

 ءافتنا ةفرعم نأل ؛ةاحنلا رئاسك "هرحآ فلتخي ال ام" :هدح يف لقأ ملو :لاق «ةيهاملا نييبت يقاني يذلا كشلل ال

 «فالتخالا ءافتنا ةفرعم ىلع اعرف بلا ا بلا ةيهام لقعت ىلع عرف فالتحالا

 "ماللا ريغب رمألاو ءيضاملاو «فرحلا" وه هعضو لصأ يف بما يأ :لصألا ينبم ۳/١[ :يضر].رودلا ىلإ يدؤيف
 هركذ زجي مل نإو «ءانبلا ىلإ هباقلأ يف ريمضلا دوع زاج هنأ ملعا :هباقلأو 00 :يدنه] .لبق نم تفرع امك

 بارعإلا عاونأ نأل ؛هعاونأ :بارعإلا فو «هباقلأ :ءانبلا يف لاق امنإو «هيلع ىببملا ةلالدل نعم روكذم هنأل ؛اًظفل

 (طسوتم).ظافلألا الإ اهنم دارملا سيل هنإف «ءانبلا باقلأ فالخب ا و لك ةلالدل ةقيقحلاب ةفلتخم

 .هب ظفلتلا يف مفلا حاتفنال احتف حتفلا يمس :حتفو ١١١[ :يدنه] .نيتفشلا مضب ذب هلوصحلا امض مضلا يّ :وِض



 رمضملا ,ينبملا مكح ٠65 ْ ينبملا

 ءامسأو «تارمضملا :يهو «لماوعلا فالتخال هرحآ فلتخي ال نأ :همكحو .فقوو ٌرسكو

 .يفورظلا O و «لاعفألا ءامسأو «تايانكلا و «تابكرملاو «تالوصوملاو «ةراشإلا

 ءامكح وأ ىّنعَم وأ ًظفل هركذ مّدقت بئاغ وأ «بطاحم وأ ؛ملكتمل عضو ام :رمضملا

 .هسفنب لقتسملا ريغ :لصتملاو «هسفنب لقتسُملا :لصفنملاف .لصفنُم وأ للصم :وهو

 «طقف ٌلِصّتم ثلاثلاو ءلصفنمو لصّتم نالوألاف «ٌرورحبو «ٌبوصنمو ٌعوفرم :وهو

 فقوتل افقو فقولا يّ :فقوو (يدنه).هب ظفلتلا يف ىلفسلا ةفشلا راسكنال ًارسك رسكلا يمس :ٌسكو

 ىلع ال «لاعفألا ءامسأ يف ءامسألا ىلع ةفوطعم افوكل تاوصألا عفر بحي :تاوصألاو .ةكرحلا نع هيف سفنلا

 يئبملا لب «ةينبعب تسيل فورظلا عيمج نأل ؛"فورظلا ضعب" :لاق امنإو :فورظلا ضعبو (طسوتم).لاعفألا

 ١١١[ :يدنه] .هنع ىكملا ىلإ هحايتحال فرحلاب ههبشل رمضملا يب :رمضملا ١١١[ :يدنه] .اهضعب
 طرح ادق و نحل يع عزو ةرهازلا عال يعفي ردا رق ال

 مدقتي دقو «ىنعم مدقتي دقو ءاريدقت وأ اف اطل ركذلا مدقتي دقف «هرکذ ا امأو :ىنعم وأ اًظفل

 "اًديز" نأل ؛ديز همالغ برض :كلوق لثم يريدقتلاو ءهمالغ ديز برض :لثم اقيقحت يظفللا مدقتلاف ءامكح

 ُبَرقَأ وه اولدعاإ» :ىلاعت هلوقك «يونعملا مدقتلاو .اًريدقت مدقتم وهف «ةروص ريمضلا نع اًرخأتم ناك نإو

 نوكي دقو ؛نيعملا ثيح نم مدقتم هنأك راص لدعلا ىلع لد امل اودع :ىلاعت هلوق نإف «(۸:ةدئالار ى قلل

 ثاريملا ركذ مدقت امل هنأل ؛(١١:ءاسنلا) كهْيَوَبَأِلَوأل :ىلاعت هلوقك قايسلاف «قايس نم نوكي دقو «هظفل نم كلذ

 ‹«ةصقلاو نأشلا ريمض يف ءاح امنإ يمكحلا مدقتلاو .ئعملا ثيح نم هيلع ريمضلا ىرجف ءاثروم همن نأ ىلع لد

 ءيح امنإو ةصقلاو نأشلا ريمض امأو ؛"اًديز تبرضو يبرض" :كلوق وحن يف رسفملا فو "برو معن" يف ريمضلا قو

 غلبأ كلذ نوكيف ءرسفي مث سفنلا يف اهعقو ميظعتل ةمهبم اهركذب ةصقلا ميظعتل اًدصق هركذ مدقتي نأ ريغ نم هب
 (ريغص).كبطاخم نيبو كنيب نهذلا يف لقعتملا ثيدحلا ىلع دئاع مكح يف هنأك راص وأ ءالوأ هركذ نم

 لصتملاو لصفنملاف ىعملا يف امأو «حالطصالا يف اًدرفنم هب ظفلتلا حص يذلا يأ ظفلتلا يف :هسفنب لقتسملا

 ضعبكو «هلبق امل ةمتتلاك ناك ام يأ :هسفنب لقتسملا ريغ *١١[ :يدنه].نامسا امهنأل ؛نالقتسم امهالك

 بارعإلا عاونأ رابتعاب وصلا يأ :خلإ وهو ١١١[ :يدنه].اًحالطصا اًدرفم هب ظفلتلا حصي ملو «هفورح

 .رومألا هذه دحأ رهاظلا نوكو ءرهاظلا ماقم ريمضلا عوقول ؛ةثالث ماسقأ

 .رورجملاو راجلا نيب لصفلا عانتمال ؛لصفنم ال يأ طقف لصتملا رورحما ريمضلا يأ :ثلاغلاو



 رمضملا ۰۷ ينبملا

 نه ىلإ انأ :يائلاو «نبرضو «نبرض ىلإ ا :لوألا ولا ةسم كلذف

 سن 27

 يمالغ :سماحلاو نها ىلإ يايإ :عبارلاو َنُهّنِإ ىلإ يننإو َنِهَبَرَص ىلإ يِنَبَرَص :ثلاثلاو

 ىلإ يناثلاو ءنيمسق ىلإ نامسقني نالوألاو ءرورججو بوصنمو عوفرم هنأل ؛عاونأ ةسمح رمضملاف يأ :كلذف

 رورجملاو «لصفنملاو ءلصتملا بوصنملاو «لصفنلاو «لصتملا عوفرملا :وهو «ةسمخ عومجملا نوكيف «دحاو

 (كلم يلع قوشعم يولوم).لصتملا
 ريمض نأل ؛ملكتملاب أدب امنإو :تبرض .ةسمخلا عاونألا نم لوألا عونلا لاثم وأ ءلصتملا عوفرملا يأ :لوألا

 *١١[ :يدنه] .لكلا نود هنأل ؛بئاغلا ريمض رحأو «دحلا يف مدق اذلو «فراعملا فرعأ ملكتملا

 ءاوبرض ءابرض «برض «نتبرض ءامتبرض «تبرض «متبرض ءامتبرض «تبرض ءانبرض «تبرض" :نبرض ىلإ
 :يناثلاو «تبرَض وهو «مولعملل :امهدحأ :نيلاثم دروأو «لوهجملا سايقلا اذه ىلعو "نبرض ءاتبرض «تبرض

 :لصفنملا عوفرملا ريمضلا وهو «ةسمخلا نم يناثلا عونلا لاثم يأ :يباثلاو (طسوتم).تبرض وهو ؛لوهجملل
 (طسوتم)."نه ءامه «يه «مه ءامه ىه «نتنأ امتنأ «تنأ «متنأ ءامتنأ «تنأ «نحن ءانأ"

 ءامهبرض «هبرض «نكبرض ءامكبرض «ٍكبرض «مكبرض ءامكبرض «كبرض ءانبرض «يبرض يأ :ينبرض

 ءِكنِإ يكنإ ءامكنإ «كنإ ءاننإ «ئنإ" يأ :ينتإو [۱۷۳ :قيقحتلا ةياغ] .نهبرض ءامهبرض ءاهبرض «مهبرض

 امنإو «فرحلاب لصتملا ريظن يناثلاو «لعفلاب لصتملا ريظن لوألا "نإ ءامهإ ءافإ ءمهإ ءامهنإ «هنإ ؛نكنإ ءامكنإ
 *١7[ :قيقحتلا ةياغ] .فرحلاو لعفلاب لصتي بوصنملا ريمضلا نأ ملعيل نيريظن دروأ

 ءامهايإ ءاهايإ ءمهايإ ءامهايإ ءهايإ ءّنكايإ ءامكايإ ءِكايإ ءمكايإ ءامكايإ ,كايإ ءانايإ ءيايإ" نعي :َنهاَيإ

 «مكمالغ ءامكمالغو «كمالغ ءانلو ءيلو ءانمالغو «يمالغ" يأ :نهمالغ ىلإ *١7[ :قيقحتلا ةياغ] ."نهايإ
 كل .مكل ءامكل ,كلو «نهمالغ ءامهمالغ ءاهمالغ ءمهمالغ ءامهمالغ همالغ «ٌنكمالغ امكمالغ كمالغ

 دروأ امنإو «فرحلاب لصتملا لاثم يناثلاو مسالاب لصتملا لاثم لوألا "نه ءاممل ءا مهل ءامهل «هل «نكل ءامكل

 ١1[ :قيقحتلا ةياغإ .فرحلاو مسالاب لصتي لصتملا رورجملا ريمضلا نأ ملعيل نيلاثم
 ةدحاولاو «برض ديز :وحن «بئاغلا دحاولل يضاملا لعفلا يف رتتسي ةصاخ لصتملا عوفرملا ريمضلا يأ :رتتسي

 نأل ؛ةصاح :لاق امنإو ءدرفملاب سابتلالا عفرل امهعومجمو امهانثم يأ ءامهتاوحأ نود تبرض دنه :وحن ةبئاغلا

 عوفرملا ريمضلا ديق امنإو «لماعلاب هلاصتا ةدشل لصتملا عوفرملا فالخب «نارتتسي ال نيلصتملا رورججاو بوصنملا

 (طسوتم).هنع هلاصفنال لماعلا يف لصفنملا راتتسا عانتمال لصتملاب



 رمضملا ۱۰۸ ينبملا

 ءاقلطم ةفصلا يو «ةيئاغلاو ,بئاغلاو .بطاخملاو ل لكلا عراضملاو

 «ضرغل لصفلاب وأ «هلماع ىلع ماقتلا كلذو «لصتملا رذعتل الإ کک وسي الو
 هلماعو ريمضلا نيب

 ف هنوكب وأ ,عوفرم ريمضلاو افرح وأ ءاًيونعم لماعلا 7 وأ ,فذحلاب وأ

 ؛عومجملل وأ ىثملل وأ درفملل ناك ءاوس «ملكتملا عراضملا يف لصتملا عوفرملا ريمضلا رتتسيو :يأ :عراضملاو
 (طسوتم) .ماسقألا نم هانركذ ام ىلإ "اقلطم" :هلوقب راشأو «هلوه نم ىلع ةلاد ةنيرق دوجول ؛ثنؤملل وأ ركذملل وأ

 ةبطاخملا نود "تنأ" يأ برضت :وحن «بطاحملا عراضملا يف لصتملا عوفرملا ريمضلا رتتسيو :يأ :بطاخملاو

 لصتملا عوفرملا ريمضلا رتتسيو :يأ :بئاغلاو (طسوتم).سابتلالا عفرل ؛تابطاخملاو «نيتبطاخملاو «نيبطاخملاو

 «نيبئاغلاو «نيتبئاغلا يف رتتسي الو «برضت دنه :وحن ةبئاغلا فو «برضي ديز :وحن «بئاغلا عراضملا ف

 .ةفصلا يف ريمضلا رتتسيو :يأ :ةفّصلا ا تابعو
 ديز :وحن ءاقنؤم وأ اًركذم ءاعومجم وأ ئثم وأ اًدحاو ناك ءاوس الط انامر نأ اقلط اراها" اقل

 فلألاو «تابراض تادنهو «ناتبراض نادنهو «ةبراض دنهو «نوبراض نوديزلاو «نابراض ناديزلاو «براض

 زوجي ال يأ] :غوسي الو ١١5[ :يدنه] .لماعلاب امهريغت ببسب نيريمضب اتسيلو ؛عمجلاو ةينثتلا فرح واولاو
 لامعتسالا نكمأ مف ءرصخأ لصتملاو ءراصتخالل رئامضلا عضو نأل [لصتملا رذعتل الإ لصفنملا ريمضلا نايتإ

 هنأل ؛"تبرض كايإ" :وحن هلماع ىلع ريمضلا علقت ببسب يأ :ميدقتلاب ١١4[ :يدنه].لصفنملا غوسي ال هب

 ١١[ ٠ 4 :يدنه].لماعلا رخآب نوكي امنإ لاصتالا ذإ ؛هب لصتي نأ نكمي ال هلماع ىلع مّدقت اذإ

 يفانت لاصفنالا نأل ؛ذعنيح رذعت امنإو ءلاصتالا رذعت ققحتي مل هريغب لصح ول ذإ «هب الإ لصحي ال :ضرغل

 دحوي ال هلماع فذح امل هنأل ؛لماعلا فذحب يأ :فذحلاب وأ ١١[ 5 :يدنه|] .ضرغلا توفي لعفلا كرتو «لاصتالا

 تنأ ام" :وحن :اًفرح وأ .هانركذ امل ؛ٌديز انأ :وحن ءادتبالا وهو :اًيونعم ١١4[ :يدنه].هب لصتي ام ظفللا يف

 هنوكب ريمضلا ديق امإو :عوفرم (طسوتم).لعفلاب الإ لصتي ال عوفرملا ريمضلا ذإ ؛هب لصتي ام تاوفل "اًمئاق

 ١١٤| :قيقحتلا ةياغ] .كلو «يلو «كنإو «يننإ :وحن ,فرحلاب هلاصتا زاج ءارورحب وأ اًبوصنم ناك ول هنأل ؛اًعوفرم

 لعاف "يه"و اٿ أدتبم ربخ هتبراضو ءناث أدتبم ديزو ءأدتبم دنهف «يه هتبراض ديز دنه :وحن :خلإ هنوكب وأ

 يف ةلمجلاو «دنه اهلعافو ديز ربخ هتبراض نأل ؛هل يه نم ريغ ىلع ةيراح يهو «هيلإ ةدنسم هتبراضو «هتبراض

 «لمعلا يف لعفلا نم فعضأ ةفصلا نوكل ذئنيح ريمضلا زاربإ بجو امنإو «لوألا أدتبملا ربخ هنأب عفرلا لحم

 نأ ملعي مل زربي مل اذإو ءديز براضلا نأ ملع ريمضلا زربأ اذإف ءوه هبراض ورمع ديز :وحن يف سابتلالا عفدلو

 (طسوتم).بابلل اًدرط يه هتبراض ديز دنه :وحن سبتلي ال اميف هزاربإ اًنضيأ اومزتلاو ءورمع وأ ٌديز براضلا



 رمضملا ۱۰۹ ينبملا

 كايإو ءانأ الإ كَبَرَض امو «تبرض كايإ" :لثم «هل يه نم ريغ ىلع تّرَج ةفص هيل
 هل ةنئاك ةفصلا كلت

 سيلو ناريمض َعَمَحا اذإو ."يه هتبراض ڈیز نهو ءامئاق تن امو ,ديز انأو «رشلاو

 3 5 2 رايخلا كلف هتمّدقو فرعأ امهدحأ ناك إف ءاعوفرم امهدحأ

 1 لصفنم وهف الإو 5 "كاي يبرضو «كيبرضو ,هايإ كتيطعأو .هكتيطعأ"
 كلذك نكي م ناو لصفنملا لاثم 0 لصتلا لاثم
 «هرخآ نأ" تنأ لول" رثكألاو ءلاصفنالا "ناك" باب ربح يٿ رر «كايإ وأ اإ

 هتيطعأ

 .ةهبشم ةفص وأ «لوعفم مسا وأ ءلعاف مسا يأ [ادنسم :هلوقل هلعاف مسي مل ام لوعفم] :ةفص
 هيلإ تدنسأ يذلا ريمضلا لاثم :خلإ ديز نهو .عوفرم ريمضلاو مار لماعلا نوك لاثم :اًمئاق تنأ امو

 هنأكف «لعفلا نم ءزحلاك عوفرملا ذإ ؛"كتمركأ" :وحن نع زارتحا :اعوفرم .هل يه نم ريغ ىلع ترج ةفص
 اهاطعأ :وحن ايواست اذإ امع زارتحا :فّرعأ امهدحأ ١٠١[ :يدنه] .لاصتالا بجيف ءالصأ لصفلا ققحتي مل
 ١١٠١[ :يدنه] .حجرم ريغ نم نييواستملا دحأ مدقت نع زرحتلل حصألا يف لاصفنالا بجي ثيح ءاهايإ
 :ليق ول هنأل ؛هلاصفنا مزلي ثيح كايإ هتيطعأ :وحن اًرحؤم فرعألا ناك اذإ امع ازارتحا "هتمدقو" :لاق امنإو :هتمدقو

 ريخأت يف روذعم ملكتملا نأل ؛هلاصفنا بجوف ءلصألا فالح وهو «هريغ نم فرعألا ريخخأت مزل كومتيطعأ
 ١١8[ :يدنه صخلم] .لصألا فالح هجو ىلع هداريإب ةلهولا لوأ يف نعط هقحلي الو «ةروصلا رابتعاب فرعألا

 امه لصفلا دادتعا مدع رابتعاب لاصتالاو «ةلضفلاب لصفلا رابتعاب لاصفنالا زاجف ًالاصفنا و الاصتا : رايخلا كلف

 نأو «نيبوصنم انوكي نأ زوجي نيريمضلا نأ ملعيل نيلاثم دروأ امنإو :هكتيطعأ وحن ١١[ :يدنه].لصتم وه
 ناك وأ فرعأ امهدحأ نكي مل نإو يأ :لصفنم وهف الإو (طسوتم).اًرورحب رخآلاو ءابوصنم امهدحأ نوكي

 ١175[ :قيقحتلا ةياغ] .انيب امل ريغ ال لصفنم يناثلاف ءامدقم فرعألا نوكي ال نكل فرعأ امهدحأ

 ١175[ :قيقحتلا ةياغ] .اًعوفرم امهنم ءيش سيلو «نايواستم ناريمض هيف عمتحا :هايإ هتيطعأ
 نكي مل هنكل باطخلا ريمض وهو «فرعأ امهدحأو ءاًعوفرم امهنم ءيش سيلو «ناريمض هيف عمتجا :كاَيِإ وأ
 اًريمض ناك اذإ لوعفملاب اهيبشت هلاصتاو "ناك" ربح لاصفنا زاج يأ :راتخملاو ١۷٠] :قيقحتلا ةياغإ .اًمدقم

 .لاصفنالا أدتبملا ربخ قحو «أدتبملا رب لصألا يف هنأل ؛لاصفنالا وه راتخملا نكل «هايإ تنكو «هتنك :وحن

 الول" :وحن لصفنم عوفرم ريمض "الول" دعب رثكألاف "ىسع" دعبو "الول" دعب عقو اذإ ريمضلا يأ :رثكألاو
 (طسوتم).ىسع لعاف هنوكل ؛"خلإ تيسع" :وحن لصتم عوفرم ريمض "ىسع" دعبو ءأدتبم هنوكل ؛"خلإ تنأ
 ءمهالول ءامه الول ءوه الول «نتنأ الول ءامتنأ الول «تنأ الول «متنأ الول ءامتنأ الول «تنأ الول" يأ :هرخآ ىلإ

 [١ا/ا/ :قيقحتلا ةياغ] ."نحن الول ءانأ الول «ٌنهالول ءامهالول ءاهالول



 ةمزال ِءايلا َْعَم ةياقولا نونو .امهرخآ ىلإ "كاّسعو كالول" ءاجو ءاهرخآ ىلإ "تيّسع'و
 ا

 0 «ندلو هيف نونلا َعَم تنأو .بارعإلا نون نع اًيرع عراضملا يقو ,يضاملا يف
 بارعإلا نون ايلا ناك اذإ

 نيب 000 .لعل اهسكعو «طقو دقو «نعو «نمو تسل 2 راتو «ريخم اًهاوخأو

 مني نيكغ هياقولا نون قوحل تنأ ربح

 AE EEO AEA وا را با مولا SED لماوعلا لبق ربخلاو ءادتملا

 ءاهاسع ءمهاسع ءامهاسع «هاسع (ٌنايسع ءامتيسع «تيسع «متيسع ءامتيسع «تيسع" يأ :اهرخآ ىلإ

 ءكالول ,مكالول ءامكالول ءكالول" يأ :اهرخآ ىلإ []۱۷۷ :قيقحتلا ةياغ] ."انيسع «تيسع «نهاسع ءامهاسع

 ءامكاسع «ةلاسعو .انالول «يالول «نهالول ءامهالول ءاهالول «مهالول ءامهالول «هالول «نكالول ءامكالول

 «ياسع «نهاسع ءامهاسع ءاهاسع 0 ءامهاسع «هاسع ا ءامكاسع «كاسع «مكاسع

 .ةرسكلا نم لعفلا رخآ يقت اهنأل ؛ةياقولا نون يّمس :ةياقولا ]۱۷۷ :قيقحتلا ةياغ] ."اناسع

 ىلإ نونلا ةفاضإو «نيمركيو «ئبرضي :وحن :نون نع ."نوبرضو «نابرضو «يبرض" :وحن اقلطم :يضاملا يف
 ١۷۷[ :قيقحتلا ةياغ].هحو نم اًصوصخو اًمومع بارعإلاو نونلا نيب نأل ؛ةضف متاخك "نم" نيعم. بارعإلا

 «ينوبرضتو «ينابرضت" :وحن عراضملا يف بارعإلا نون عم تنأو يأ [نّيعم ريغل باطخلا] :نونلا عم تنأو
 نونب هنع هئانغتسالف هفذح امأو «مدقتملا سايقلا ىلع هئارحالف هتابثإ امأ «هفذحو هتابثإ يف ريخم "ٰينبرضتو

 امسا هنوكل هفذح يفو «نوكسلا ىلع هئانب ظفحل ةياقولا نون تابثإ يف ريخم "ندل" عم تنأ كلذكو «بارعإلا

 ةهاركل اهفذح ينو «لعفلاب اهيبشت ةياقولا نون تابثإ يف ريخ "اهتاوخأو نإ" عم تنأ كلذكو «فرحأ ةئلث ىلع
 (طسوتم).لوألا ةعبرألا ىلع نيريحألا لمحو «لوألا ةعبرألا يف تانونلا عامتجا

 .نكلو «نأكو «نأ يهو :اهتاوخأو .ندل عم تنأ يأ نونلا ىلع فطع :ندلو

 امفوكس ظفحل "نعو نم" يفو «تانونلا عامتحا مدعو لعفلاب اهيبشت تيل يف نونلا تابثإ راتخيو :يأ :راتخيو

 'يبو يل" :وحن «ةياقولا نون ريغ نم فرحلاب ءايلا لاصتا زاوجو «نيفرح اممنوكل ؛امهنع اهفذح زاوح عم
 ءايلا لاصتا زاوجو نيمسا امفوكل ؛امهنع هفذح زاوح عم امفوكس ظفحل نونلا تابثإ "طقو دق" يف اًضيأ راتخيو

 راركت لقثل "يّلعل" :لاقيف ءاهكرت اهيف راتخي يأ :لعل (طسوتم).يمالغ وحن ةياقولا نون ريغ نم مسالاب
 لعل" مكح بسح نيعمب وهو «ةنكاس مالو «نيتحوتفم ميجو ءايب "لحي" مكحو «فورحلا ةرثكو «تاماللا
 امهيلع ةيظفللا :لماوعلا لبق ١75[ :قيقحتلا ةياغ].نونلا لبق ةنكاس مال ةهاركل ينافك نعم. "يلجي" :لاقيف

 ١79[ :قيقحتلا ةياغ] .سيلب نيتهبشملا الو ام :وحن اهعورفو ءاهتاوخأو تملعو «نإو «ناك :وحن نم



 رمضملا ۱۱1 ينبملا

 ارح هنوك نيب لصفتل الصف ىّمسُيو ءأدتبملل قباطم لصفنم عوفرم ةغيص اهدعبو

 ةغيصلا كلت e لود دعب

 نم لضفأ وه ڈیز ناك :لغم ءاذك .نم لعفأ وأ هير ا نأ :هطرشو .اًمعنو

 لبق مدقتيو ر انو ام ليو برقا اسبر ل یاو ر

eظ لصفلا ريمض د  
 201201100101010 10 . ةلمجلاب رف ؛ ةّضقلاو نأشلا ريمض ىَّبسي تلاع ريمض ةلمحلا

 تملعو ۸:فسوير «ميِحّرلا روع وه هاو .010:ةدئال) «6بيقٌرلا َتْنَأ تنك مئاقلا وه ديز :وحن :ةغيص
 ناكمل لصفنم عوفرم ريمض :لقي ملو ءلصفنم عوفرم ةغيص :لاق امنإو «ميركلا وه ديز امو «مئاقلا وه اًديز
 ١178[ :قيقحتلا ةياغ].عوفرم ةغيص هنوك يف فالتخالا نكمي الو «نيبنس ام ىلع اًريمض هنوك يف فالتخالا
 00 [١ا/8 :ةياغ صخلم] .ةبيغو اًياطخو اًملكتو ءاثينأتو اًريكذتو ءاَعمحو ةينثتو اًدارفإ :أدتيملل

 اذإ افإف ءهنع اًريخ وأ اهلبق امل اًنعن اهدعب ام نوك نيب لصفت األ الصف ةغيصلا هذه ىمسيو :يأ :ىمسيو

 "ىمسي"و](طسوتم).توعنملاو تعنلا نيب لصفلا عانتمال ؛تعن ال ريخ اهدعب ام نأ ملع ةغيصلا هذه تدحو

 لحم ىف ةلمتملاو هل ناث لوغقم "الصفا و: قعيصلا لإ دئاع هلعاف مسي ل ام لوعفم هيف رخسمللاو :لوهحت عراضم

 يهو 0 " مالب بوصنم فورعم عراضم "لصفتل"و «عوفرمل وأ ةغيصل اًنعن نوكت نأ حلصت األ ؛رحلاو عفرلا
 [(417 :بيكر تلا لح).ةغيصلا ىلإ دئاع هلعاف هيف رتتسملاو .""ىّمسي" ب قلعتم اهدعب ام عم

 ١1١9[ :يدنه] .ةغيصلا نم روكذملا طرش وأ ءلصفلا طرش وأ ءطسوتلا اذه طرش يأ :هطرشو
 ١١9[ :يدنه] .ماللا عانتمال ةفرعملاب قحلم "نم لعفأ" وأ «ةفرعملا يف هيلإ جاتحي امنإ لصفلا نأل :لعفأ وأ
 امهئانغتساو امهتلاصإل ؛لماوعلا لبق ربخلا نودو ةفرعملا نود لماوعلا لوحد دعب "نم لعفأ" لاثم ركذ :خلإ لغم

 ليلخلا دنع بارعإلا نم ريمضلا اذهل عضوم الو :هل عضوم الو ١١5[ :يدنه] .نيعرفلا فالخب اهترثكل لاثملا نع
 ل ل اا يف ءاتلاو "كعلوأ" يف فاكلاك لصفلل لحدأ امنإ هنأل ؛"مسا هنإو" :هلوق عم

 (طسوتم).بارعإلا نم لحم ريمضلا اذه نوكي ال بارعإلا نم
 عقوأ اًرسفم هركذ مث امهبم ءيشلا ركذ نأل ؛لالحإلاو ميظعتلل بئاغ ريمض ةلمجلا لبق مدقتيو :يأ :ملقتيو

 ءاركذم ناك نإ :نأشلا ريمض (طسوتم).هتلفغ دنع عماسلا نم مالكلا توفي العلو الالحإو اًميظعت سفنلا يف

 ؛ةصقلاو نأشلا ريمض ريمضلا اذه ىمسي امنإو :ةصقلاو نأشلا ٠ :صالحإلار 4دا هللا وه لق 98 :ىلاعت هلوقك
 ناك نإ ةصقلا ريمضو :ةصقلاو ١8١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةصق aa a تاع دو

 امنأل ؛ةلمجلاب ريمضلا اذه رسفي نأ بجي افإو :ةلمجلاب (؛+:جحلا (ُراَصَِأْلا معن ال اَهَنَف :ىلاعت هلوقك ءاننؤم
 . (طسوتم).هدعب ءيشلا رسفم نوك بوحول ريمضلا دعب تناك امنإو «ريمضلا كلذ نم دارملا يه



 ةراشإلا مسا ١١ ؟ ينبملا

 ئاق یز وه" :وحن لماوعلا ٍبَسَح ىلع اًررابو اًرتتسم ءالصّتمو الصفنم نوكيو «هدعب

 .مزال هنإف تففح اذإ نأ عم الإ ٌفيعض اًبوُصنم هفذَحو ؛'مئاق ديز هنإو ٌمئاق ٌديز ناكو

 ةلقثملا نم

 «يذو ات" ثنؤمللو ؛”نيذو ناذ' هانثملو نك ذدملل اذ" :يهو .هيلإ راشمل عضو ام :ةراشإلا ءاممأ

 ارجو اًيصنو اعفر

 اًرتتسم الصتمو ءايوتعم لماع نوكل ؛مئاق ديز وه :وحن أدتبم ناك نإ الصف ملا اذه نوكيو يأ :نوكيو

 لعفلا يف درفملا عوفرملا بئاغلا ريمضلا نانكتسا بوحول ؛مئاق ديز ناك :وحن عوفرم وهو ءًالعف هلماع ناك نإ

 يف ريمضلا نانكتسا عانتمال ؛مئاق ديز هنإ :وحن ق هلماع ناک ءاوس ءابوصنم ناك نإ اًزراب الصتمو «لصف الب

 "لماوعلا بسح ىلع" :هلوقب راشأ هيلإو «بوصنملا ريمضلا راتتسا مدعب ؛مئاق ديز هتننظ :وحن ًالعف وأ «فرحلا

 (طسوتم).مئاق ديز هنإ e el هلاصتاو ءاًرتتسم هلاصتاو هلاصفنا يأ

 .اًبوصنم هنوك لاح نأشلا ريمض فذح يأ :هفذحو

 دق :لوقت نأ هيفو- هيف طبارلا مدعو ءاًمالك ربخلا لالقتسال ؛هيلع ليلدلا مدعل فعضلا عم زئاج يأ :ُفيعض

 ١١١[ :يدنه] .تالضفلا ةروص ىلع هنوكل زاوحلاو -"مئاق ديز" عفر وهو «هيلع ليلدلا موقي
 عم هفذح مزال هنإف :مزال هنإف .تففُح اذإ "نأ" عم الإ لماع لك عم فيعض يأ غرفم ىثتسم :نأ عم الإ

 "ام"و ءأدتبم "ةراشإلا ءامسأ" :ةراشإلا ءامسأ (طسوتم).ىوقألا ىلع فعضألا ةيزم مزلي الكل فعضلا مدع

 قلعتم راشم ءام ىلإ دئاع هلعاف مسي مل ام لوعفم هيف نكتسملاو ءلوهجم ضام "عضو" «ةفوصوم وأ ةلوصوم

 وأ اهتلص ةلمجلاو «راشمل ردقم فوصوم ىلإ عحار "هيلإ" يف ريمضلاو «راشمل هلعاف مسي مل ام لوعفم "هيلإ" «هب
 ٤۷[ :بيكرتلا لح] .اهريخ هتفص وأ هتلص عم فوصوملا وأ لوصوملاو ءاهتفص

 :ةراشإلا ءامسأ يأ [ةراشإلا مسا ريغ هب جرخ لصف "هيلإ راخا عضوا :هلوقو ءسنج "ام"] :هيلإ راشم عضو ام

 ءاعمأ فرع هنأل ؛هلثم وه ام وأ «يفحأ وه اع وأ ءاًيروذ افيرعت تيرغتلا مزلي ملو «هيلإ اقل كعضو عاب

 نيب ام ىلإ اهجايتحا ثيح نم فرحلل اًماشم افوكل تينب امنإو «مولعملا يوغللا هيلإ راشملاب ةيحالطصالا ةراشإلا

 «هريغ وأ القاع ركذملا دحاولا ىلإ هب راشي "اذ"ف ءاهددعت ىلإ ةراشإ اذه :يهو (طسوتم).هيلإ راشملا تاذ

 ىلإ اهراشي "يهذو «يمتو «هذو «هتو «يتو ءات"و ءرحلاو بصنلا لاح ' نيذ"و «عفرلا لاح ركذملا ئثملل "ناذ"و

 "ءالوأ"و «رجلاو بصنلا لاح هيلإ "نيت"و «عفرلا لاح ثنؤملا ئثم ىلإ "نات"و ءاهريغ وأ ةلقاع ةدحاولا ثنؤملا

 ءات لاذلا بلقب :يذو ات (طسوتم).هريغ وأ ناك ًالقاع ثنؤملا عمج ىلإو ءركذملا عمج ىلإ هب راشي رصقلاو دملاب

 هفلأو ءات بلق هلاذ نأ نعي "هتو ءيت" يف نيبلقلا نيب عمجلابو "هذ" يف ٌءاهو «"يذ" يف ًءاي هفلأ بلقبو "ات" يف

 [۱۸۳ :ةياغ] .ءاهو ءاي بلق هفلأ نأ يعي يو يهذ يف نيلدبلا نيب عمجلابو «"هت" يف ٌءاهو "يت" يف ًءاي بلق



 ةراشإلا مسا 1۴۳ ينبملا

 ءارصقو ادم "ءالو ۳ امهعمجو « 6 نيو «نات" 2 يهذو «يهنو «هذو «هتو (يلو

 ارجو افت اعفر

 نوكيف ةسمخ يف ةسمخ يهو «باطخلا افرح اهب امر .هيبنتلا فرح اهقحليو

 :لاقيو .يقاوبلا كلذكو < "کلا ىلإ كناذو نكاذ ىلإ كاذ" يهو رر دع
 نكات ىلإ كات

 «نيتددشم "كئاذو َكناتو .كلت"و .طّسوتملل "قرد «ديعبلل "كلذ بیرم "اذ "| 1ك

 بيرقلا هيلإ راشملل

 ا ناكمللف « 4 انهو ءانهو مث 'امأو كلذ لثم كلالوأو

 وأ ءّدودمم ناك ءاوس يأ :اًرصقو اذه .لقاع ريغ وأ ناك القاع ,ثنؤملاو ركذملا عمج يأ :امهعمجلو
 ياهلا يهو :هيبنتلا فرح .ةراشإلا ءامسأ لئاوأ ىلع لحدي يأ :اهقحليو .ءايلاب بتكي روصقملاو ءاًروصقم
 [۱۸۳ :قيقحتلا ةياغ] .ءالؤهو ,ناتاهو ءاتاهو ءناذهو ءاذه :لاقيف ءالوأ بطاحملا هيبنت مئالي ةراشإلا نأل

 «كاذ :لاقيف «ثينأتلاو ريكذتلاو «عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا نم بطاخملا لاوحأ ىلع لديل :باطخلا فرح

 :يهو «ةسمخ باطخلا فرح يأ :ةسمخ يف ةسمخ ۱۸١[ :قيقحتلا ةياغ].كعلوأو ءامكناتو دلو و

 ١85[ :قيقحتلا ةياغ].ءآلوأو «ناتو ءاتو ءناذو ءاذ يهو «ةراشإلا ءامسأ ةسمخ يف ّنكو ءِكو < ءمكو 0
 نأ يضتقي سايقلاو :نيرشعو ةسم .ةسمخلا باطخلا فورح يف ةسمخلا ةراشإلا ءامسأ برضب عومحلا :نوكيف
 «ريكذتلا ربتعا انههو «ثنؤيو ركذي فرحلا ظفل مث ؛ةسمح يقبف «نينثالا باطح كرتشاو «ةتس باطخلا فرح نوكي

 ١87[ :ةياغ] .ءايشألا عج ثينأت سكع ىلع ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم ددعلا ثينأت نأ فرع امل ددعلا ثنأ اذلو
 ةلقو ةفاسملا ةلق نيب ةبسانملل اذكه لاق امنإو «ديعبلاو بيرقلا نيب يذلا يأ طسوتملا هيلإ راشملا يأ :طسوتملل

 فقوتل طسولا يف هركذي نأ رهاظلاو نيفرطلا نع طسوتملا ركذ رحأ امنإو «فورحلا ةرثكو ةفاسملا ةرثكو «فورحلا
 هرخآ ىلإ بيرقلل "اذ" لاقيو :لاق ثيح هريغ ىلإ قرفلا هلل فنصملا لاحأ امنإو «نيفرطلا ةفرعم ىلع هتفرعم

 «سكعلابو ديعبلا يف طسوتلاو بيرقلل اذ نأب قرفلا اذه فلخت ةرثك ىآر امل هنأل ؛خلإ بيرقلل اذ :لقي ملو
 ١815[ :قيقحتلا ةياغإ .لاقي :لاقف «هريغ ىلإ لاحأو «هبهذم ذحتي مل

 كلت" كلذك «ديعبلل "كلذ" امك نيعي هربخ "كلذ لثم" :هلوقو ءأدتبم هيلع فطع امو "كلت" :هلوقف :خإ كلتو

 طسوتملل اّمأو «ءالوأو «ناذو ءاذو «ناتو ءات وهف بيرقلل امأو ءديعبلل "كلالوأو «(نيتددشم) كناذو كناتو

 ءدربملا دنع ماللا نم لدب امهيف نونلا :كئاذو كاتو (طسوتم).كالوأو (نيتددشم ريغ) كناتو كناذو ,كاتوهف

 مضب "انه"و «ميملا ديدشتو ءاثلا حتفب "من"] :انهو انهو م[ :يدنه] .هريغ دنع هدحاو فلأ نع ضوعو

 = ناكملا ىلإ ةراشإلل ةثلثلا ءامسألا هذه يأ [رثكألا وهو نونلا ديدشتو ءاهلا حتفب "انه"و «نونلا فيفختو ءاهلا



 لوصواملا ١١4 ىلا

 هل ٌريمض دئاعلاو رج ل هو .دئاعو ةلصب الإ ًاءزج متي ال ام :لوصوملا
 ةلصلا يف

 ٍناتللاو «ٍناذللاو «يتلاو يذلا" :يهو .لوعفملا وأ لعافلا مسا ماللاو فلألا ل
 ثنوملا ئثملل ركذملا ئثملل تثنؤملا درفملل

 ءامو 2«نمهو «قاوللاو «ياللاو «ياللاو ياللاو «يئاللاو «نيذلاو «ىلوألاو ءعايلاو فلألاب

 طقف ءايلاب ثنؤملا عمج يف ركذملا عمجلل هاك و ارجو اًبصن اغفر
 ."ماللاو «فلألا"و «ماهفتسالل و دعب "اذ" و ةيئاطلا وذو ,ةيأو یاو

 يذلا

 .طسوتملا ىلإ "كانه"و "انههو" «بيرقلا ناكملا ىلإ هب راشي"انه"ف ءناكملا ريغ ىلإ ام راشي ال يأ «ةصاح =

 «نونلا فيفخت عم ءاملا مض :اهدحأ :تاغل ثالث "انهه" يفو ءديعبلا ىلإ "كلانه"و ةددشم "انه"و و

 (طسوتم).رثكأ حتفلا نكل «نونلا ديدشت عم اهرسكو اهحتف :ناتريخألاو

 ١84[ :قيقحتلا ةياغ] .ريغلا ىلإ راقتفالا ف فرحلا هبشأف ءةلصلا ىلإ رقتفي هنأل ؛لوصوملا يب :لوصوملا
 ىلع وأ «هثيئزج متي ال يأ زييمتلا ىلع هباصتتاو كلذ وحن وأ العاف وأ اًريخ وأ أدتبم يأ مالكلا نم :ًاءزج

 ۱۸٤[ :قيقحتلا ةياغ] .مالكلا نم ًاءزج هنوك لاح متي ال يأ لاحلا

 :لاق نأب اهفّرعف ءلوصوملا فيرعت يف ةذوخأم تناكو «ةنيبم نكت مل هنأل ؛اهفيرعت ىلإ جاتحي امنإو :هتلصو
 (طسوتم).ىفخأ وه اع وأ «ةلاهجلاو ةفرعملا يف هلثم وه ام ءيشلا فيرعت مزلي الكل ؛ةيربح ةلمج هتلصو

 ةفص ةلمجلا لعمل تعضو امهعومجبو امهانثمو "ّيلا"و "يذلا" نأل ؛ةلمج هتلص نوكي نأ بحو امنإو :ةلمج

 ريغ امهريغو يهنلاو رمألاك اهادعام نأل ؛ةيربخ نوكي نأ بجو امنإَو ءاهيلع اهتاوخأ لمحف ءاهتطساوب ةفرعملل

 (طسوتم).ةحضوم نوكت نأ بحت ةلصلاو «تالوصوملل حضوم
 «ةلصلا يف ريمض دئاعلا يأ لوصوملا فيرعت يف ذوخأمو «نهريغ هنأل ؛هفرع امنإو ءدئاعلل فيرعت اذه :دئاعلاو

 نم نارصتحملا اهو :ماللاو فلألا (طسوتم).لوصوملاب ةلصلاو طبرلل هركذ بجي امنإو ءلوصوملا - دوعي

 ماللا هبشي ةلوصوملا ماللا نأل ؛لعفلا يعم :لوعفملا وأ ١84[ :ةياغ] .فيفختلل امهانعمب اتراص "ىلا"و "يذلا"

 ةلصلا بارعإ نأ ملعاو .اًعيمج هبشلاو ةقيقحلاب تاي وا رع مع هس ننتج تهم ا

 يوتسي "يذلا" يعم. اهو :امو نمو ١57[ :يدنه]."الإ" بارعإب "الإ" دعب ام بارعإك .لوصوملا بارعاب

 امهفإ :ليقو ءاهريغب ام و «مولعلا يوذب صتخت "نم" نأ ريغ ثنؤملاو ركذملاو «عومجملاو ئنملاو درفملا امهيف
 ١85[ :قيقحتلا ةياغ] .اًراحب رحآلا ناكم امهدحأ لمعتسي دقو «ةقيقحلا قيرطب اهريغو مولعلا يوذل

 . يلاو «يذلا" نيعم. يطونب اهلمعتسي يلا "وذ" يأ يط يب ىلإ ةبوسنملا "وذ" يأ :ةيئاطلا وذو

 .تالوصوملا نم ركذ ام ىلع فطع :فلألاو .اقلطم :ليقو ؟تعنص اذ ام :وحن :"ام" دعب "اذ"و



 لوصوملا 110 ينبملا

 ربخملا م عضوم تلعجو اهتردص ) "يذلا"ب تربخأ اذإو .هفذح زوج لوعفملا دئاعلاو
aاقردص  

 يذلا" :تلق ' ذي ترض نم ِك ديز نع تربحأ اذإف .هنع اربح دلع

 لالا اذه ةلمج نمر هنع ربخملا تلك ل

 ءلعافلا مسا ٌءانب حصيل ؛ةصاخ ةيلعفلا ةلمجلا يف ماللاو فلألا كلذكو "ليز هتبرض
 0 ةفرصتملا _ 5 ايدل لسع

 فوصوملاو «نأشلا ريمض يف َعتتما مث نمو .رابخإلا رذعت اهنم ٌرمأ رذعت نإف ,لوغفملا وأ
 ةفصلا نودب

 :ىلاعت هلوقك «الوعفم ناك اذإ هفذح زوجي لوصوملا ىلإ ةلصلا نم دئاعلا ريمضلا يأ :لوعفملا ٌدئاعلاو
 ؛لوعفملاب دئاعلا ديق امنإو ءةلضف هنوك عم هب ملعلا لوصحل ؛(؟7:دعرلا) 4ردقيو E كلا قررا طب هللا

 ةاراعتاو غافلا فالح ماعم ناعاق عرقرلا ترك فاح رج م ةرورها وأ عوقرلا انإ رخو هغ نأ
 "يذلا" ةناعتساب تريحأ اذإ يأ :تربخأ اذإو (طسوتم).اًعم رورجاو راجلا نيعأ فذحلا ةرثك رورجلا فذح

 هنوكل ةلمحلا ردص يف "يذلا" تلعج يأ 2"يذلا" تردص رخآ هجو نم مولعم ريغ هحو نم مولعم ءيش نع

 (طسوتم).هب اًربخم هنوكل هنع ربحملا ترّحعأو «طبرلل "يذلا" ىلإ دوعي اًريمض هنع ربخملا عضوم تلعحو «هنع اربخم

 اربخ ديز ريخأتو ءديز عضوم يف ريمضلا لعجو "يذلا" ريدصتب :ٌديز .ناث لوعفم يذلا ةملكلل يأ :اه
 .ةيمسالا نود ةيلعفلا ةلمح لاب صوصخ ماللاو فلألاب رابخإلا يأ :ةٌصاخ ١14٠[ :قيقحتلا ةياغ] ."يذلل"
 ْنم ديز نع تربخأ اذإف ءةيمسا ةلمج نم امهؤانب حصي ال ذإ «ةيلعفلا ةلمجلا يف يذلا لعفلا نم يأ :لوعفملا وأ
 مئاقلا تلق امم "ديز ماق" نم ديز نع تربحأ اذإو ءديز انأ هبراضلا :تلق ماللاو فلألاب "اديز تبرض"

 :يهو «ةروكذملا طورشلا نم طرش يأ «ةروكذملا ةثالثلا رومألا نم يأ :اهنم [۱۸۷ :قيقحتلا ةياغ] .ديز
 [۱۸۷ :قيقحتلا ةياغ] .اه اريح هنع ربخملا ريخأتو ءهنع ربخملا عضوم ريمضلا لعحو "يذلا" ريدصت

 .مئاق ديز وه :وحن "يذلاب" نأشلا ريمض يف رابحإلا :عنتما

 عنتما مث نمو :لوقي نأ ةرابعلا قح [مئاق ديز وه يذلا "مئاق ديز وه" :كلوق يف زوحي الف] :نأشلا ريمض يف

 :وحن ىلع عاستالا ىلع افرظ هنع ربخملا لعج هنأ الإ «هيف ربخم ال هنع ربخم نأشلا ريمض نأل ؛نأشلا ريمض نع

 "يذلا" نع اًريخ هريخأت عانتمال نأشلا ريمض نع يذلاب رابخإلا عنتما امنإو «كتحاح يف انأو «قدصلا يف ةاجنلا

 ءرسفملا ىلع رّسفملا دقت مزلي المل ؛ةرسفملا ةلمحلا ىلع مدقتلا مزلتسي هنأل ؛وه مئاق ديز وه يذلا :لاقي نأب

 [ 1 لا ةياغ] .نييرقلا نم هيف اذمعا لوألا ذل ريختألا نم عيرفتلاب أدب امنإو

 يف ريمضلا لعج عانتمال ؛لقاعلا نع ال ديز نع يذلاب ربخي نأ "لقاعلا ديز برض" يف زوجي الف :فوصوملاو
 عوقو مزلي «ديز لقاعلا وه برض يذلا :لاقي نأب فوصوملا عضوم يف لعح ول هنأل امهم دجاو عضوي
 = «ةفص ريمضلا عوقو مزل «لقاعلا وه ديز برض يذلا :لاقي نأب ةفصلا عضوم يف لعج ولو ءافوصوم ريمضلا



 لوصوملا ۱١١ ينبملا

 امو .هيلع لمتشملا مسالاو ءاهريغل قحتسملا ريمضلاو «لاحلاو ؛لماعلا ردصملاو «ةفصلاو
 فوصوملا نودب

 نمو RF عيش عم ةماتو «ةفوصومو ةو اا و ةيمسالا

 TION ENA را ا ا «ةفصلاو ةماتلا يف الإ كلذك

 امأ .ةفصلا نودب ناك اذإ عنتمي امنإ فوصوملا نع رابخإلا مث «هب فصوي الو فصوي ال ريمضلا نأ تفرع دقو =

 ١88[ :قيقحتلا ةياغ] .لقاعلا ديز هتبرض يذلا :وحن عنتمم ريغف «ةفصلا عم ناك اذإ
 يذلا" فالخب «ريمضلا لمع عانتمال «بوثلا راصقلا قد نم تبجع :وحن لومعملا نودب لماعلا يأ :لماعلا

 يأ :اهريغل .اهفيرعت عانتمال ؛ابكار ديز ينءاج :وحن :لاحلاو [؟ه فا راصقلا قد هنم تبجع

 ريدصت عانتمال أدتبملا ىلإ دئاعلا ريمضلا نع "يذلا" بربخت نأ "هتبرض ديز" يف زوجي الف "يذلا" ةملك ريغل

 ءدئاعلا نع أدتبملا ول مزل لوصوملا ىلإ داع نإ ريمضلا كاذف "هتبرض ديز يذلا" :لاقي نأب ردص هنأل "يذلا"

 لوعفم "اهريغل" :هلوقو ١8/8[ :ةياغ] .عنتم امهنم لكو «دئاعلا نع لوصوملا ولح مزل أدتبملا ىلإ داع نإو
 همالغ تبرض ديز :وحن اهريغل قحتسملا ريمضلا ىلع يأ :هيلع ٠٠١[ :يدنهإ .لمعلا ةيوقتل ماللاو «قحتسملا

 [١؟5 :يدنه].دئاعلا نع أدتبملا وأ لوصوملا ولخ مزل «همالغ هتبرض ديز يذلا :همالغ نع رابخإلا يف ليق ولو
 نوكي دقو «هتعنص ام ئيبجعأ :وحن ابلاغ ملعلا يلوأ ريغل يهو «ةلوصوم :اهدحأ «عاونأ ةيمسالا "ام" يأ :ةّيمسالا امو

 نم سانلل هللا حمي امه :ىلاعت هلوقك «ةيطرش :يناثلاو .(م:سمشلا اهاتب اّمَو ِءاَمَسلاَوإ) :ىلاعت هلوقك نيملاعلل

 ىَسوُم اي َكنيِمَيب كلت امو" :ىلاعت هلوقك «نيملاعلا ريغ يف ةيماهفتسا :ثلاثلاو (۲:رطافر (اّهَل كسم الق ةّمْحَر
 :انلوقك ةلمجلاب امإو ءبجعم ءيشب يأ كل بجعم ام تررم :وحن درفملاب امإ يش نعم. ةفوصوم :عبارلاو (1:هلط)

 لاقعلا لحك ةحرف هل رمألا نم سوفنلا هركت اعر
 ابرض هتبرض :وحن ةفص :سداسلاو .قدلا ائيش ءيشلا معن يأ ءامعن اقد هتققد :وحن «ءيش نعم. ةمات :سماخلاو

 «يلع يبأل اقالح ةفص الو «ةمات نوكي ال "نم" نإف :ةّماتلا يف الإ كلذك نمو (طسوتم).برض يأ يأ ءام

 :وحن ةيماهفتسالاو ءبرضأ برضت نم :وحن ةيطرشلاو «كءاح يذلا يأ يأ «كءاج نم تمركأ :وحن ةلوصوملاف

 :هلوق :وحن درفملاب ةفوصوملاو ؟تبرض نمو ؟كمالغ نم
 انايإ دمحم يبلا بح انريغ نم ىلع ًالضف انب ىفكو

 يف فرحلا هبشل نيتلوصوملا "ام"و "نم" ءانبو «هتمركأ دق كءاج نم بر :وحن ةلمحلابو انريغ صخش ىلع يأ
 امهتهاشمل ةفصلاو ةماتلا ءانبو ءطرشلاو ماهفتسالا فرح نمضتل نيتيطرشلاو نيتيماهفتسالا ءانبو «راقتفالا

 [۱۸۹ :قيقحتلا ةياغ] .اظفل ةلوصوملا



 لاعفألا ءامسأ ١١ ينبملا

 تعتص اذام" يفو .اهتلص ردص فذح اذإ الإ اهدحو ةبرعم يهو «"نم"ك ةيأو يأو
 تم 0 اذام یف اذك 2 ةعبرألا رومألا يف

 بصن هوجو ءييش يآ : رخآلاو «عفر هباوجو «يذلا ام : :اههدحأ :ناهجو
 يش يأ 7 ةدافإ يأ

 كلذ تاهيهو لهنا يأ اًديز ديور :وحن يضاملا وأ ءرمألا ىتعم. ناك ام :لاعفألا ءاّيسأ

 "ام" عاونأ ددعك ةيأو يأ عاونأ ددع يأ ["ّيلا" ثنوملل يأ ةّيأ "يذلا" نعم. ركذملل يأ :يأ] :ةبأو يأو

 يمركت مهيأ :ةيطرشلاو «كدنع مهتيأو مهيأو :ماهفتسالا لاثم «نيمات ناعقي ال 5 اي" نإف «ماتلا يف الإ

 ةفصلاو «۹٠:مرم) هكَبتِع ِنَمْحَّرلا ىَلَع دّشَأ مهيأإ» :ةلوصوملاو «ةأرملا اهتيأ ايو «لحرلا اهّيأ اي :ةفوصوملاو «همركأ
 ةبرعم ةيأو يأ :يأ :اهدحو .ةبرعم ةلوصوملا ةّيأو يأ نم لك :يهو (طسوتم).لحر يأ لحرب تررم :وحن
 افإف ءاهتلص ردص فذح ةفوصوم وأ ةلوصوم ناك اذإ الإ ؛ةروكذملا ماسقألا عيمج يف اهتاوحأ نيب نم اهدحو

 اهصاصتحا امأو .بارعإلا وه امتاوحأ يف لصألا نأ ىلع هبنتللف ءءانبلل بحوملا مايق عم امبارعإ امأ .ٍلئنيح ةينبم
 ردص فذح اذإ اهؤانب امأو .اهتاوخأ يف اهمدعو اهيف ءانبلل ةيفانلا ةفاضإلا بوجولف ءاّتاوحأ نود بارعإلاب

 دكأتلف ءوه مهيأ يأ (14:مرم) اتع نَمْحَبلا ىَلَع دشا مهيأ ةَعيش لك نم َّنَعِرْتَل ن :ىلاعت هلوق وحن اهتلص
 (طسوتم).فوذحملا كلذ ىلإ هراقتفا ثيح نم فرحلا اهتمباشم
 يذلا ام يأ ماهفتسالل "ام"و يذلا نعم "اذ" نأ :امهدحأ :هيوبيس دنع ناهجو "تعنص اذام" يف يأ :ناهجو

 هباوحو ؟هتعنص يذلا ام :هريدقت «فوذحم ريمضلاو هربخ هتلص عم لوصوملا "اذ"و أدتبم "ام'ف ؟تعنص

 نأ :امهيناثو «ىلوأ لوألا نكل «لاؤسلا يف روكذملا لعفلا ريدقتب هباوج بصن زوجي دقو «ءلاؤسلا قباطيل عوفرم

 لحم يف انههو «لماوعلا هيضتقي ام بسحب ةغيصلا ىلع مكحي و «"ءيش يأ" وهو «دحاو متنا لرم "اذان"

 هباوجو ءالوصوم امسا نوكي ال اذه ىلعف «ءاشنإلا نعم هنمضتل مدق امنإو «"تعنص" لوا ىلع بصنلا

 (طسوتم).ىلوأ لوألا نكل ,فوذحم أدتبم ربح ريدقت ىلع اًضيأ عفرلا زوجيو «لاؤسلا قباطيل بوصنم ٍذئنيح
 .هتعنص يذلا ءيش يأ نعم ةيماهفتسا "ام"و الضو "اذ" نركب يذلا نعم ةذافإ أ :يذلا ام

 .فوذحم أدتبم ريح هنأ ىلع ٌعوفرم يأ نر هجولا اذه ىلع "تعنص اذام" باوح يأ :عفر هباوجو

 .فوذحم لعفل لوعفم هنأ ىلع بوصنم يأ "بصن" [هجولا اذه ىلع تعنص اذام باوج يأ] :بصن هباوجو
 نأ يهو «ةعبرألا هوجولا لمتحي "ناك" :ناك .هانعم, اهفوكو ءئيبملا عقوم اهعوقول تينب امنإ :لاعفألا ءامسأ

 ءامسأ رثكأ نأل ؛رمألا مدق :رمألا ١717[ :يدنه].ةدئاز وأ ءراص نيعمب وأ «ةمات وأ ءاهلصأ ىلع ةصقان نوكي
 .لمعتسم هيف هنع لوقنملاو ,دعتم وهو رمألا نعع. نوكي ام ريظن :اًديز ديور .هانعم. لاعفألا

 نيذه راتحا امنإو [لمعتسم ريغ هيف هنع لوقنملاو مزال وهو «يضاملا نعم. نوكي ام ريظنإ :كلذ تاهيهو
 = ىلإو ءاّمزال وأ ايدعتم ناك ام ىلإو «يضاملاو «رمألا نعم ناك ام ىلإ لاعفألا ءامسأ ميسقت ىلإ ريشيل نيلاثملا



 لاعفألا ءامسأ 1۱۸ ينبملا

 ةفرعم اًردصم ٍلاعفو .لزنا نعم. لازنك سايق يثالثلا نم رمألا ئيعمب , لاعفو .دعب يأ
 يناوملل اًملع يأ نرجملا

 اقوم نايل امل لاو .ةنزو الدع هل هتهباشُمل ينم "يق ةاسف اي اقم ةفصو ("راجقانك
 اًردصم و ىلع بع 6

 .راضح 2 ا ر ناك اهنالإ نفاق ان هزي واحط ل م نو اطقك
 رثكألا دنع ةأرملا ملع ا

 ىلع عفرلا :امهدحأ :نابهذم بارعإلا نم ءامسألا هذه لحم يفو .ال وأ ًالمعتسم هيف هنع لوقنملا ناك ام =
 ١5١[ :قيقحتلا ةياغ] .يأر ىلع "ناديزلا مئاقأ"ك ةلمج ربخلا دسم ٌداسلا اهلعاف عم نوكيف «ءادتبالا

 وأ «سايق وذ وأ سايق يأ 'لاعف" :هلوقل ربح وه :سايق .لاعفب نزاوي ام يأ أدتبم [نئاكلا لامن" يأ :لاعف

 عم. لاعف هنم قتشي ي نأ حصي يثالث لعف لك نأ ين ينعي هيوبيس دنع سايق يثالث لك نم رمألا ئيعم. لاعف ءيحب

 نعم. مالعو «بتکا نعم باتكو ءلك نعم لاكأو «برضا نعم. بارضو :لازنك [۱۹۲ :ةياغ] .رمألا
 شفحألا دنعو «يعامس اقلطم لاعف ءيحب دربملا دنعو «"ءاغرغو ءاقرق" الإ تأي مل ٌعامس ينالثلا ريغ يفو «ملعا

 ]۹۲ :ةياغ] .اهنم سيل اهماسقأ رئاسو «لاعفألا ءامسأ نم رمألا نيعمب ىلا لاعف نأ ملعا مث ؛سايق اقلطم هئيحب

 و عاف ن لاف نع اح ةر ذأ زوجي الو يبم' :هلوق ريمض نع لاح :ةفرعم اًردصم

 ؛ردصم هنإ :انلق امنِإو «يناعملا نم امهو ,روجفلا وأ «ةرجفلا ملع :”راجف"لك ١597[ :قيقحتلا ةياغ] .هب لوعفم

 راجف" :مهلوق ليلدب ةفرعم هنإ :انلق امنإو ءردصملا هانعم نوكيف «ئعملا ريغت نودب ةغيصلا رّيغت لدعلا نأل

 :هلوقل ربح نف ١۹۲[ :قيقحتلا ةياغ] .ةثنؤم "لاعف" ماسقأ رئاس نأ رابتعابف ءهيف ثينأتلا موزل امأو ."ةحيبقلا

 ةفص ناك ءاوس] .ةفص وأ ةفرعم ردصم يه يلا "لاعف" يب امنإو «ءئبم ةفص وأ اًردصم لاعف يأ "لاعفو"

 ٩۲ ١([ :ةياغ).ةّينملل قالحو «سمشلل ذانح :لثم ةصتخم ريغ وأ «ثابحايو «قاسف اي :وحن ءادنلاب ةصتخم

 .رمألا نعم لا "لاعف"ل ةفص وأ ةفرعم ردصم يه ىلا "لاعف" ةمباشمل يأ : :هل هتمياشم

 م لایا لا وأ «هتنزو رمألا نعم. "لاعف" لدعب هتنزو هلدع ةمباشمل يأ نازيمت :ةنزو ادع

 ردصملا نع لودعم اًردصم "لاعف" اذكف «رمآلا نع لودعم رمألا نعم. لاعف نأ امك نعي «لاعف ر بحاصو
 «لاح هنأب بوصنم "اًملع"و «"لاعف" :هلوقل ربح :ينبم ١ :قيقحتلا ةياغ] .ةلعاف نع لودعم و ةفرعملا

 .ةنزو ًالدع رمألا نعم لاعف ةهاشمل :زاجحلا يف (طسوتم)."اًملع" ةفص "اثنؤم"و
 رثكأ نإف ءراضح :وحن ءار هرخآ يف ىلا لاعفألا الإ «ميمت يب دنع برعمو «زاجحلا لهأ دنع ئبم يأ :برعمو

 لدعلا يف رمألا نيعع يلا "لاعف" ةمياشملف «زاجحلا لهأ دنع هؤانب امأ .هئانب يف نييزاجحلا نوقفاوي ميمت يب

 وأ برعي نأ بحوي «الودعم اًثنؤم اًملع هنوكو هيف ءانبلا ةلع مدعلف ميت نب دنع هفرص عنمو هبارعإ امأو .ةنزلاو

 ققحتلف «ميمت ٰيب رثكأ دنع ءار هرحآ يق ام ءانب امأو .رفزو رمع :وحن . هتاوحأ ىلع اًسايق فرصلا نع عنعي

 (طسوتم).ثالثلا لاوحألا يف رسكلا ىلع ينب اذإ هيف ةلامإلا زاوج بجوم
 .نايعألل اًملع لاعف يف الإ عي :ناك ام لإ ١[ 57 :ةياغ] .هفعضل ءانبلا يف رثؤي ال يريدقتلا لدعلا نأل :ميهك يف



 تابكرملاو ,تاوصألا ۱۱۹ ينبملا

 تال ها

 رفع ةع اي قرح ناف نضع إف ةف امهتي سیا نيملك نم مس ا :تابكرملا
 بكر ملا نم يناثلا ترا تاينبملا نم ةدودعملا

 .حصألا ىلع لوألا ب يبو كبلغب" ك ناثلا برعأ اّلِإو ءرشع ينثا لإ اهتاوخأو َرَشَع ّيِداحو

 حتفلا ىلع

 ئعملاو ظفللا نم بكر لا ءارجإب هيف دصقي يذلا بيكر تلا وهو «بارعإلا بحوم مدعل ؛تينب امنإو :تاوصألا
 كلذ ريغ وأ «قاغ ماق وأ قاغ ينءاح :لاقي الو «قاغ :تبتك وأ «قاغ :تلق :لاقي هنأل ؛انهه فتنم يناثلا نإف

 .عضولاب ةلاد اوك مدعل ءامسأب تسيل اهنأل ؛مسا :لقي لو ظفل :لاق امنإ :ظفل لك (طسوتم).قاغ نعم هب داري امم

 ناويحلا رجزل وه "توص" هسفن نع ردصي ناسنإلا :يأ :مئاهبلا .تادامجلاو تاناويحلا تاوصأ نم :توص

 ( .بارغلا توص نع ةياكح :قاغك .هناكسإ وأ هئاعدل وأ هعنم وأ

 ا مسا لك تابكر ملا يأ :تابكرملا .منغلا رجزل سإو عاقو «ريعبلا ةحانإل :خنك

 نم" :هلوقبو «سنجلاك "مسا لك" :هلوقف «بيكر تلا هئانب ببس يذلا يبل بكرملا انهه بكرم اب دارملاو «ةبسن

 ةبسنلا دوجول ؛ديز مالغو ارش طبات :لثم هنع جرح "ةبسن امهنيب سيل" :هلوقبو «ةدرفملا ءامسألا جرخي "نيتملك
 يف انمالكو اًبرعم هنوكل يناثلاو «بيكرتلا سيل هئازجأ ءانب ببس نأل ؛لوألا جارحإ بجي امنإو .اهيتملك نيب

 (طسوتم)."هيوبيس" لثم هيف لحديل ؛نيمسا نم :لقي ملو "نيتملك نم" :لاق امنإو ءيبملا
 نیک راب اطسو نابض: 4ل وألا «حتفلا ىلع ناءزجلا نب يأ :اينب .فطعلا فورح نم افرح يأ :افرح

 ٤ ١۹[ :قيقحتلا ةياغ] .فرحلل اًنمضتم هنوكل ؛يناثلاو «بارعإلا لحمب سيل طسولاو
 حتفب :رشع يداحو .امهبيكر تو نيمسالا جزمت دصقل واولا تفذحف ءرشعو ةسمح :هلصأ نإف :رشع ةسمخك

 كلذك و ءاقيفخت الا نوكس زاحو «حصفألا وهو ءرشع ةسمخك حتفلا ىلع ةبكرملا دادعألا رودص ءانبل ءايلا

 .رشع عسات ىلإ رشع يداح تاوحأ يأ :اًهاوخأو ١94[ :قيقحتلا ةياغ].ينأي ام ىلع رشع ينام ءاي يف مكحلا

 نبي يأ رشع يداح تاوحأ نم سيل رشع ينثا نأل ؛"اهتاوخأ" نم ال "اينب" :هلوق نم ىئتسم :رشع ينثا الإ

 نأل ؛نونلا طوقسب فاضملاب ههبشل لوألا برعيو يناثلا نبي لب «ناءزجلا هيف نبي ال هنإف ءرشع ثا الإ ناءزجلا

 نمضتي مل نإو :يأ :برعأ اّلِإو ١314[ :قيقحتلا ةياغ].فاضملا مكح هل يطعأف «ةفاضإلا ماكحأ نم اهطوقس

 ؛ةيملعلا :يأ نيببسلا دوجول فرصلا نع. هعانتما عم هئانب ببس مدعل ؛يتاثلا ءزحلا برعأ افرح يناثلا

 قروكذملا :اهدحأ «تاغل ثالث هيف نأل ؛حصألا يف لاق اغإو :حصألا ىلع ١14[ :قيقحتلا ةياغ] .بيكرتلاو
 يناثلا ىلإ لوألا ةفاضإو ءاًعم نيئزحلا بارعإ :ةيناثلاو «حصألا ىلع :اهيف لاق اذمو «ةريثكلا ةحيصفلا يهو

 (طسوتم).يناثلا فرصو «يناثلا ىلإ لوألا ةفاضإو ءاعم نيئزحلا بارعإ :ةثلاثلاو «هيلإ فاضملا فرص عنمو



 تايانكلا 1۲۰ ينبملا
 وج

 ا ل ا و ر + 0
 ر

 مهو ءامهيف "نم" لحدتو «عومجمو ذدرفم رورج ةيربخلاو «درفم بوصنم اًهزيم
 ةينايبلا ةفاضإلا 5 58 5

 O اا 0 ءلرورجمو ابوصنمو اعوفرم عقي امهالكو .مالكلا ردص

 يف اًرسفم عقو ءيش نع اهربعي ةمهبم ٍظافلأ نع ةرابع يهو :ةينبملا تايانكلا انهه تايانكلاب دارملاو :تايانكلا

 نع هب ربعم ريغ هنأل ا نوكي ال اذه ىلعف «هنايسنل وأ ءبطاخملا ىلع اًمهبم هلعجب امإ «ملكتم مالك

 هنوكل انهه هركذ امنإو ؛ملكتم مالك يف ملكتملا هب نيكي نأ لبق اًحيرص ءيشلا كلذ عقو يأ ءاريسفت عقو ءيش
 مك" ةفص وأ ءددعلل نئاكلا اذك يأ اذكل ةفص :ددعلل اذكو (طسوتم).ددعلل هنوك يف "اذك"ل اقفاوم

 موي نع ةيانك "اذك موي تجرح" :وحن «ددعلا ريغ نع ةيانك "اذك" ءاجو «ددعلل نانئاكلا اذكو مك :يأ "اذكو

 [9١ه :قيقحتلا ةياغ] .امهوحن وأ «دحألا وأ تبسلا

 "تيذو تيذ وأ ءتيكو تيك نالف نيبو نيب ناك" :لوقت «نيترركم الإ نالمعتسي الو «ةصقلاو :ثيدحلل

 تايانكلا تينب امنإو ءاتففخف ءديدشتلاب تيذو تيك امهلصأو «ةصقلاو ثيدحلا نم هنيبو كنيب ىرح امع ةيانك

 ىلع ةيربخلا لمحو «ماهفتسالا فرح ةيماهفتسالا "مك" نمضتو ء'اذو :نفاكلا" :نييتبم نع ادک بیک رتل

 لمحو «ظفللا يف اهلثم األ ؛ةيماهفتسالا ىلع وأ «ليلقتلل بر نوكو «ريثكتلل امفوكل اهضيقن يه يلا "بر"
 ١55[ :قيقحتلا ةياغإ .فرع ام ىلع لصألا يبم هبشت يهو ءاممب اهنع نيكملا لمجلا ىلع "تيذو تيك"
 ادتبلا ربح "ٌبوصنم"و «ِناث أدتبم اهزيممو أدتبم "مك"ف ؟تبرض الحر مكو ؟كدنع امهرد مك :وحن :بوصنم
 ©١56[ :قيقحتلا ةياغ] لوألا أدتبملا ربح ةلمجلاو «يناثلا

 (طسوتم).ححرم الب حيحجرتلا مزلي الكل ؛ةطسوتملا دادعألا زيممك هزيم لعجف «ددعلل هنأل :ٌدرفم
 افاضم هنوكلف اًرورحب هنوك امأ :ٌرورجم .لمحلا حصي مل الإو ءفاضملا فذحب ةيربخلا "مك" زيمم يأ :ةيربخلاو
 (طسوتم).اًعومجم وأ اًدرفم دادعألا زيمم نوك زاوحو «ددعلل هنوكلف اًعومجم وأ اًدرفم هنوك امأو «هيلإ

 "نم" لحدت دقو يأ :امهيف .يدنع لاحر مك :وحن «ىرحأ ًةرم :عومجمو .يدنع لحجر مك :وحن «ًةرات :درفم

 (طسوتم) (4:فارعألا) «اهاتكلأ ٍةيرَق ْنِم ْمَكَو» ؟تبرض لحجر نم مك :وحن ةيربخلاو ةيماهفتسالا "مك" زيمم يف
 نمضتي ةيربخلاو «ماهفتسالا نمضتي ةيماهفتسالا نأل :مالكلا ردص [ ةيربخلاو ةيماهفتسالا " مك" ل يأ ] امهو

 ١97[ :قيقحتلا ةياغ] .ةيماهفتسالا ىلع لمحلل وأ «ليلقتلا يف ءاشنإلا نمضتي "بر" نأ امك ريثكتلا يف ءاشنإلا نعم

 ءابوصنمو ءاربخو أدتبم يأ اًعوفرم عقي ةيربخلا "مك"و «ةيماهفتسالا "مك" نم دحاو لك يأ :امثالكو
 (طسوتم).مالكلا ردص لعافلا عوقو مدعو «مالكلا ردص امهئاضتقال ًالعاف عقي ملو ءارورحجمو



 تايانكلا 11 ينبملا

 لكو ي ىلع ی انو هتف ناك ا ع اع اهب لكف
 لماوعلا بسح ىلع يأ ابوحو هقلعتم. وأ مك نع ضرعم ربغ يأ

 ٌريخو ءافرظ نكي مل نإ أدتبم ٌعوفرمف الإو ٌرورجمف فاضم وأ دج فرح هلبق ام
 يربخلاو يماهفتسالا مك يأ E :رجن

 :لثم يلو .طرشلاو ماهفتسالا ءامسأ كلذكو ءافرظ ناك نإ
 كد

 ؟ةلاخو ُريرح اي كل ةع مك

 هنع لغتشم ريغ لعف "مك" دعب ام نوكي عضوم لك يأ «نيبوصنم امهوك عضاوم ىلإ ةراشإ :هدعب ام لكف
 ناك“ هب لرم يضف اذإ + يعي «لماعلا هيضتقي ام بسح لعفلا كلذب بصنلا لحم يف ناك «هقلعتم وأ هريمضب

 مك ون اقلطم ًالوعفم ناك اقلطم ًالوعفم ىضنقا نإو ءتكلم لحجر مكو ؟تبرض الجر مك :وحن هب ًالوعفم

 (طسوتم).تمص موي مكو ؟تمص اًموي مك :وحن افرظ ناك افرظ ىضتقا نإو .تبرض ٍةبرض مكو ؟تبرض ةبرض

 ل ر لك يع يرو اموت عضاوعب لا ةزاثإ :زورجمف ؟تبرض لحر مالغ مك :وحن :فاضم وأ

 ؟تبرض الحر مك مالغو «تررم لحر مكبو ؟تررم الجار مكب :وحن هيف هيلإ فاضم مسا وأ ءرج فرح

 نكي مل نإ هنأ هانعمو «نيعوفرم اممنوك عضاوم ىلإ ةراشإ :ٌعوفرمف الإو (طسوتم).تبرض لحر مك مالغو

 كلذ يف عوفرم "مك ف «هيلإ فاضم مسا الو ءرح فرح هلبق الو ءرخآ ءيشب هنع لغتشم ريغ لعف هدعب

 مك :وحن افرظ ناك نإ أدتبم ربخو ؟ماق لحجر مكو ؟كتوحإ الجر مك :وحن افرظ نكي مل نإو أدتبم هنأب عضاوملا
 (طسوتم).الف الإو ءافرظ "مك" ناك افرظ زيمملا ناك نإف «زيمملاب اًفرظ هنوك ملعيو ؟كرفس اًموي
 مك" بارعإ لثم نييطرشو نييماهفتسا "امو نم" :وحن طرشلاو ماهفتسالا يمسا بارعإ يأ :ًءامسأ كلذكو

 نمو ؟تبرض نم :وحن هل نالوعفم امهنأب ؛بصنلا امهلحم ناك رخآ ءيشب هنع لغتشم ريغ لعف امهدعب ناك نإف

 مالغو «رمأ رمت نو ؟تررم نمي. :وحن رجلا امهلحمف «فاضم مسا وأ رج فرح امهلبق ناك نإو ءبرضأ برضت

 سيلا الو ودم فردت N ركل ادن ان: نقف ايفان نك E ون هالو ؟ تيوب قف

 (طسوتم)؟ماق نمو «هبرضأ هبرضت نمو ؟هتبرض نم :وحن ءادتبالاب عفرلا لحم يفف «فاضم
 .هفذحو «زيمملا ركذو «ربخلاو «ماهفتسالا لمتحي اميف يأ :لثم فو

 :همامتو ءاريرج وجهي قدزرفلل تيبلا :كل ٍةَمع مك
 يراشع يلع تبلح دق ءاعذف

 «كلذك تراص ةمدخلا ةرثكل امنأ نيعم. «مدقلا وأ فكلا ةبلقنم نوكتف «لحرلا وأ ديلا نم غسرلا ةحّوعملا "ءاعدفلا"

 اهتمدخل اًهراك تنك يأ تلقث نعم هنمضتل ؛ىلعب "تبلح" يّدع امنإو «ةقلخلا ءوس ىلإ اهتبسن اهل ةقلح اذه وأ
 = مذلا يف غلبأ يهو «يشاوملا ةمدح هنأل ؛بلحلا اهتمدح عاونأ نم راتخاو .نيم هرك ىلع ئتمدخف ءاهنم افكنتسم



 فورظلا ۲۲ ينبملا

 .تبرض مكو ؟كلام مك :لثم لثم يف فذحُي دقو هُجوأ ةثالث
 ليلد هيلع لد اذإ مك زيمم

 سيلو ريغ الل" هارح يرجأو ,"دعبو لبقاك ةفاضإلا نع عطق ام اهنم :فورظلا
 5 يتاينيملا وم ةدودعملا

 “'اذإ" اهنمو .رثكألا يف ةلمجلا ىلإ الإ فاضي الو «"ثيح" اهنمو ."ْبْلسَحو «ريغ
 ةينبملا فورظلا نم يأ 7

 OA EAE لعفلا اهدعب ريتخا كلذلو يطرشلا نعم اهيفو ,لبقتسملل يهو
 | طرشلا يقف اذإ لامعتسال يأ

 نم ىذأتت امنأل ؛اهراتحاو ءرهشأ ةرشع اهلمح ىلع ىتأ ىلا يهو ؛ءءارشع عمج راشعلاو «يسانألا ةمدخ نم =

 .همأو هيبأ يفرط ةلاذر ىلإ ةراشإ هتلاخو هتمع ركذ يو «ةقشم ةدايز اهبلح يفف «ةلوهسب عيطت الو «بلحلا

 لأسف «هتالاخو هتامع ددع ةيمك نع لهذ هنأك «ءءازهتسالاو مكهتلا ليبس ليبس ىلع بصنلا ريدقت ىلع ماهفتسالاف

gE E Eاذإو «يراشع يلع تبلح كتالاخو كتامع نم ريثك يأ ويحل للم  
 ىلع ةمع عافتراف «ريثكتلا ىلع ةبلح مك وأ ةرم مك وأ «مكهتلا ىلع ةبلح مك وأ ةرم مك يأ زيمملا تفذح

 ريدقت ىلع ةيربخ وأ تناك ةيماهفتسا "مك"و «تيلح دق هربخو كل" هلوقب هفيصوت هححصمو «ءادتبالا
 "ةمع" تعفر اذإف ؛ةيردصملا وأ ةيفرظلا طلست اهيلع طلسم اهدعب عقاولا لعفلا نأل ؛بصنلا عضوم يف ةمع عافترا

 [؟ ٤۳ :ةيئايض دئاوف] .حضاو كلذو ءامهتضفح اهتضفح اذإو ءامهتبصن اهتبصن اذإو «"ءاعدف"و "ةلاح" تعفر
 ."مك" زيمم فذحو ءادتبالا ىلع عفرلاو «ةيربح اهنأ ىلع رجلاو «ةيماهفتسا "مك" نأ ىلع بصنلا :هجوأ ةثالث

 ةيربخلا "مك" زيمه فذح لاثم :تبرض مكو ؟كل امهرد مك يأ ةيماهفتسالا "مك" زيم فذح لاثم :كلام مك
 "لبق نم كتنح" :لوقت] :دعبو لبقك .هيلإ فاضملا فذحب ةدوصقملا ةيونعملا :ةفاضإلا نع .تبرض ةرم مك يأ
 جايتحالا يف فرحلا هبشو «ةفاضإلا فرح نعم نمضتل فورظلا هذه تينب امنإو [لادلا مضب "دعب نم"و «ماللا مضب

 .مضلا ىلع ءانبلاو «هيلإ فاضملا فذح يف [ةفاضإلا نع عوطقملا فورظلا ىرحب] :يرجأو .هيلإ فاضملا ىلإ

 تاياغلاب ههبشل فورظلا نم "ريغ" نكي مل نإو [بسح وأ ءريغ سيل وأ ءريغ ال يز ينءاج :لوقت] :خ! ريغ ال
 .سلاج ديز ثيح وأ «ديز سلج ثيح سلجأ :وحن :ثيح [7 5 ٤ :ةيئايض دئاوف] .هيف يذلا ماهبإلا ةدشل
 رح "الإ"و «ثيح ىلإ دئاع هلعاف مسي مل ام لوعفم هيف رتتسملاو ءلوهجم عراضم "فاضي ال"و :فاضي الو

 5 الإ ءيش ىلإ "ثيح" فاضي الو :هريدقتو ,غرفم ءانثتسالاو "فاضي ال"ب قلعتم "ةلمجلا ىلإ" «ءانثتسا

 ؛رثكألا يف لاق امنإو :رثكألا يف .ةبسنلا هيف عقي ناكمل عوضوم هنأل :ةلمجلا ىلإ .هب قلعتم "رثكألا يف" «ةلمج

 ا ويل حا ل رووا ع رجلا را و ولا

 «لبقتسملا يعم. هلعجي + يملا ىلع تلحد اذإو «ديز موقي اذإ :وحن :لبقتسملل ةيناكم وأ تاک ناور

 امل هنكل «لعفلا يضتقي طرشلا ذإ ؛اهدعب لعفلا ةيولوأب ليق يأ :لعفلا اهدعب ريتخا .موقي يأ ديز ماق اذإ :وحن

 ١١4[ :يدنه] .ةيلعفلا ةلمحلاب اهصاصتعا دربملا نع لقنو ءاراتخم لعجي لب ءبجي مل هيف يعضو ريغ ناك



 فورظلا YY ينبملا

 .ناتلمجلا اهّدعب ٌمقيو «يضاَملل "ذإ" اهنمو .اهدعب أدتبملا ُمزليف ءةأَجافُملل نوكت دقو

 نامرلل تا و امهر ت "قفا وبطرق وب امامنا او از
 درفملا امهيليف ةدملا لّوأ عم, "ذنمو ذم"و .اًماهفتسا لاحلل "فيك" و ءاًماهفتسا

 ًأدتبملا مزليف" «هربح "ةأجافملل" ءاذإ ىلإ دئاع هما هيف رتتسملاو «فورعم عراضم "نوكت" «ليلقتلل "دق"و :نوكت دقو

 لامعتسالا يف بلاغلا لعح هنأكو «بلغي "مزلي" نيعمو «"نوكت دق" :هلوق ىلع فطع هيف لوعفمو لعافو لعف "اهدعب

 "كياكي" نعي ةتغب يأ ةءاجف ءيشلا دوجول يأ :ةأجافملل [57 :بيكرتلا لح].مدعلاك ليلقلاو «مزاللا ةلزنع

 باب نم "ريس ر هک" دملاب ءاجفلا و 7 وک ار ےگ ' هانعم «ةلعافملا باب نم مالالا ز ومهم ٌردصم ءاجفلا و ةأحافملا

 .بابلاب ديز اذإف تحرح :وحن ةأجافملل اذإ دعب يأ :اهدعب ٠۹۹[ :قيقحتلا ةياغ] .عمسو «حتف

 .ماق يأ ديز موقي ذإ تثح :وحن «يضاملا نعم هلعجي لبقتسملا ىلع تلخد اذإو «ديز ماق ذإ تعج :وحن :يضاملل

 "أو نيأ" ةينبملا فورظلا نمو يأ :اهنمو .ماق يز ذإو ديز ماق ذإ :وحن ةيمسالاو ةيلعفلا ةلمحلا يأ :ناتلمجلا

 ىم :وحن ماهفتسالا يف نامزلا فرظل ىم يأ :ىتمو (طسوتم).طرشلا فرح وأ ماهفتسالا فرح امهنمضتل

 مهبملا نامزلل "قم" نأ ةيطرشلا "اذإ"و ةيطرشلا "نيم" نيب قرفلاو ءكمركأ ينتأت ىم :وحن طرشلا ينو ؟لاتقلا
 كيتآ :لاقيو ءرسبلا رمحا ىم كيتآ :لاقي ال اذهلف «هعوقو ققحتي املو نيعملا نامزلل اذإو .هعوقو ققحتي ال الو
 .طرشلا فرح وأ ماهفتسالا فرح هنمضتل ؛"ىم" ىئبيو ءرسبلا رمح اذإ

 ,"نايآ" ةينبلا فورظلا نمو يأ :ناّيأو .جرخأ جرخت ىمو ؟لاتقلا ىم :وحن ماهفتسالاو ءطرشلا يف يأ :امهيف
 فورظ نم وهو «ماهفتسالا ةزمه هنمضتل "نايأ" يبو ؟نيدلا موي نايأ :هلوقك ماهفتسالا يف نامزلا فرظل وهو

 ثيح نم وأ «ماهفتسا تقو يأ :اًماهفتسا (طسوتم).لاحلا يف هنع لوؤسملا لاح نع لاؤس هنأل ؛هدنع نامزلا

 راجلا"و "لاح يأ ىلع" نعم هنأل ؛فورظلا يف "فيك" دع امنإو ؛ماهفتسا تاذ لاحلا نوك لاح وأ ,ماهفتسالا

 :وحن اهنم مسالا لادبإ ليلدب مسا هيوبيس دنعو «ءشفحخألا بهذم افرظ هنوكو «نابراقتم "فرظلا"و "رورحملاو

 نمضتل اينب امنإو ."ذنم" نم فحأ هنوكل ؛هنم روصقم "ذم" نأل ؛ذنمل اعرف هنوك عم "ذم" مدق امنإو :ذنمو ذمو

 عطقلا يف تاياغلاب هيبشتلل وأ «ةدملا عيمج "ناموي ذم" ئيعمو «ةدملا لوأ "ةعمجلا موي ذم" نعم نأل ؛ةفاضإلا نعم

 لمحلل وأ «تاياغلا فالخب ةيونملا ةفاضإلا نع ناعوطقم ادبأ امهنأل ؛نيينبم الإ ائيحت ل امهنأ الإ ةيونملا ةفاضإ نم

 ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .نيفرحلا "ذنمو ذم" ىلع

 ١١5[ :يدنه] .امهيف انبحاص ناذلا نامويلا ذم هتيأر ام :وحن امهدعب ثلا لقو ؛ةعمجلا موي نيؤر مدع ةدم لوأ



 فورظلا ١ "+ ينبملا

 أ" وأ ءلعفلا وأ ردصملا 00 ,ددعلاب دوصقملا امهيليف عيمحلا نععو «ةفرعملا

 قلل اهنمو .جاجزلل افالح (هذعب ام هرب و أدتبم وهو ,فاضم نامز َردقيف

 ,يفنملا يضاملل ' مق" اهنمو لو و ذلو «ندلو ندل ِءاحج دقو :ندلو

 ةينبملا فورظلا نم يأ

 ىلع اًهؤانب زوج ةلمجلا ىلإ ةفاضملا فورظلاو .يفنملا لبقتسُملل "ضع" و

 نم دبالف هركذ يف ةدئاف الف «مولعم مالك ءادتبال نوكي ال لوهحما تقولا نأل ؛امهنم اربح ةعقاولا :ةفرعملا

 وهو «نييعتلا لوصحل ئتيقل موي ذم هتيأرام :وحن امهدعب ركنملا لقو كلذ يف لصألا وه ةفرعملاو «ديفيل نييعتلا
 يأ «ددع عم وه دصق يذلا نامزلا امهدعب عقي يأ «ةركن وأ تناك ةفرعم :ددعلاب ٠١١[ :يدنه].دوصقلا

 ةيؤرلا اهيف تفتنا يلا ةدملا عيمج نأ دوصقملا ناك ول نح "عم" نعم. ءابلاف «ددع عم يه تدصق يتلا ةدملا

 نم دبال ةدملا عيمج نايب دصق امل هنأل ؛كلذو «ناموي َييؤر مدع ةدم عيمج يأ «ناموي ذم هتيأر ام :ليق ناموي

 ذم تحرف ام :وحن امهدعب ةلقثملا :نأ ٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .ديفي نح اهعيمجب قلعتي ددع عم ةدملا ركذ
 [7؟١١ :قيقحتلا ةياغ] .بهاذ كنأ ذم تحرف امو «تبهذ ذم تحرف امو «كباهذ

 مدع ةدم لوأ ىئعم. كباهذ نامز ذم :"كباهذ ذم تحرف ام" يف ريدقتلا ناكف «لمحلا ةحصل :فاضم نامز

 5 :وحن «ةلمجلا ىلإ نامزلا ةفاضإب تبهذ نامز ذم "بهاذ كنأ ذم تحرف ام" فو «كباهذ نامز حرفلا

 نامدقم ناربخ امهو أدتبم امهدعب ام لعجي هنإف :جاّجزلل ۲١٠[ :قيقحتلا ةياغ] (٣۷:ماعنألا رولا يف حفني
 يكحلا ميدقتب ةصصخم ةركن وأ ةفرعم امهدعب امو «ناتركن امهنأل ؛ةدملا عيمج نامويو «ةدملا لوأ ةعمحلا موي يأ
 نم نأل ؛ندلو ىدل تينب امنإو :ندلو ىدل ٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفرعملاب ليوأتلا نم انركذ ام باوجلاو
 طورت ا هيلع لمح مث ,فرحلا عضو هعضو يذلا "دل" اماغل

 مضب طقو ةمومضملا ةددشملا ءاطلاو فاقلا مضب طق يهو «تاغل اهيفو «ةددشملا ءاطلا مضو فاقلا حتف : طق

 و ةففحخملا ءاطلا مضو فاقلا حتفب 17 «ةددشملا ءاطلا حتفو فاقلا مضب طق ,ةددشملا ءاطلا رسك و فاقلا

 ام :طق هتيأر ام ىنعمف ءامومع :يفنملا يضاّملل ٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةمومضملا ةففحملا ءاطلاو فاقلا مضب

 رئاس نم ءانبلاب اصتخاو «"يف" نعم امهنمضتل "ضوعو طق" يأ اينبو :ضوعو .ةيضاملا ةنمزألا عيمج يف هتيأر

 (طسوتم).فيرعتلا مال امهنمضتل وأ "يف" انمضتف امهيف "يف" روهظ مدعل فورظلا
 خفي َمْوَي :وحن «ةيربخلا ةيلعفلا :ةلمجلا ىلإ .ةلبقتسملا ةنمزألا عيمج يف يأ «ضوع هارأ ال :وحن اًمومع : يفنملا

 افوكل ؛اضيأ اهارعإ زوجي هنأ "زوجي" :هلوق نم ملعيو :زوجي (15١١:ةدئاملا) َنيِقِداّصلا عفن موي و ,«روصلا يف يف

 (طسوتم).هنم ءانبلا ئبملا ىلإ فاضملا باستكا بحي الو «بارعالل اقحتسم امسا



 ةركنلاو ةفرعملا 10 مسالا عاونأ

 .نأو «نأو ءا عم" ريغ و "لغم" كلذكو

 ۶ عم انورقم يأ ش

 ةركنلاو ,ةفرعملا

 ماللاب فرع امو «تامهبملاو «مالعألاو «تارمضملا :يهو «هنيعب ٍءيشل عضو ام :ةفرعملا

 هريغ لوانتم ريغ هنيعب ٍءيشل عضو ام :ملعلا .ىتعم اًهمدحأ ىلإ فاضملاو ءِءادنلا وأ

 ىلإ وأ "ام" ىلإ "ريغو لثم" فيضأ اذإ يعي [حتفلا ىلع ءانبلا زاوج يف ةروكذملا فورظلا لثم يأ] :كلذكو
 درا کن ام لثم## ةروكذملا فورظلا لثم حتفلا ىلع امهءانب زوجي ةلقثملا "نأ" ىلإ وأ ,ةففحملا "نأ"

 فورظلاب امههبشو «ةروص ةلمجلا ىلإ امهتفاضإل اينب امنإو :ريغو لثم “٠١7[ :قيقحتلا ةياغ] (57:تايراذلا)

 نم انوكي مل نإو فورظلا ءانب ثحب يف امهءانب ركذ امنإو «ماهيإلا عفرل هيلإ فاضملا ىلإ جايتحالاو «ماهيإلل
 5١07| :قيقحتلا ةياغ] .فورظلاب نيتماشم امموكل اًنمض فورظلا
 ترفل ا مسالا مسق امل مث [مسالا ماسقأ نم ةركنلاو ةفرعملا نايب يف باب اذه يأ] :ةركنلاو ةفرعملا

 ةفرعملا" :لاقف «نيعم ريغ وأ نيعمل هعضو رابتعاب مسالل رخآ ميسقت يف عرش هيمسق ماكحأ نيبو «يبملاو
 ؛ةفاضإلاو ماللاب فرعملاك يلك عضوب وأ «تامهبملاو «تارمضملاو «مالعألاك يئزج عضوب :عضو ."ةركنلاو
 نيعم ءيش ىلع هعوقو رابتعاب نييعتلاو «ةركنلا نع هب زرتحاو «نيعم ءيشب يأ :هنيعب ۱١۷] :يدنه] .ءادنلاو

 ١737| :يدنه] .لامعتسالا ةيئزج اهفوكل عضولا تايلك افوك عم تامهبملاو «تارمضملا لحديف ؛بيكرتلا يف

 ريغ نم ةراشإلا مسا نأل ؛نيمهبم ايم امنإو "يذلاو ءاذه" :وحن ةراشإلا ءامسأو تالوصوملا يأ :تامهبملاو
 اًراشم نوكي نأ لمتحي ءايشأ ملكتملا ةرضحب نأل ؛هب قطنلا دنع بطاخملا دنع مهبم هيلإ راشم ىلإ ةيسح ةراشإ

 ؛مدقم هيلإ دوعي ام نأل ؛مهبم بئاغلا ريمضلل اولوقي ملو «بطاحخملا دنع مهبم ةلصلا ريغب لوصوملا اذكو ءاهيلإ

 ةيسنجلاو «ةيدهعلا :ماللاب ۳۲٠/۳[ :يضر ].ةيدهعلا ماللا وذ اذكو «هب قطنلا دنع بطاحملا دنع اًمهبم نوكي الف
 نع زارتحا هيفو «ةيونعم ةفاضإ يأ فاضملا فذحب قلطم لوعفم :ىّتعم .مالغلاو ءلحجرلا :وحن ةيقارغتسالاو

 ٠١4[ :قيقحتلا ةياغ] .افيرعت ديفت ال اهإف ءةيظفل ةفاضإ ةروكذملا عبرألا فراعملا دحأ ىلإ فاضل
 نيب فاضملاو تامهبملاو تارمضملا نأل ؛فراعملا رئاس نيب نم فيرعتلا يف ركذلاب ملعلا صح امنإو :ملعلا

 ۲١٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .فيرعتلا ركذب ملعلا صح مرح الف «فيرعتلا نع نغتسم ماللاب فرعملاو لبق اهتافيرعت
 “"ديز"ك اًئيع وأ «"ةماسأ"ك اًسنج وأ «"ديز"ك اًدرف نوكي نأ نم معأ هنيعب ءيشب دارملا :هنيعب ٍءيشل

 ©٠١٠[ :قيقحتلا ةياغ] .لاله يبل سرفل مع "جوعأ"ك هريغ وأ رم امك اًناسنإ ثابحو "راض" لك نعم وأ

 = وذو «تارمضملاو «تامهبملا نأل ؛فراعملا رئاس جرخي [بيكرتلا نم ءيش يف اسنح وأ ادرف] :لوانتم ريغ



 ددعلا ءامسأ "١ مسالا عاونأ

 .هنيعب ال ٍءيشل عضو ام :ةركدلا .بطاخملا مث ملكتملا رمضملا اهفرعأو .دحاو عضوب

 ٍةرشع ىلإ ٌدجاو :ةملك ًةرشع اتنثا اهّلْوُصَأ .ءآيشألا داحآ ةَّيكل عضو ام :ددعلا ُءاَمسأ

 ثالثو ءقرشع ىلإ ةثالثو ا ناتنثا ةدحاو 0 دحاو :لوقت «فلأو او
 ركذملل

 رشع ةئالثو .ةرشع انو ةَرْشَ اتتا ةرشع ىدحإ ياو «رشع ىلإ

 رظن الو «نيعم ىمسمل الإ هعضيال هعضاو نإف ملعلا فالخب «داري نيعم يأ ىلع قلطتل عضاولا اهعضو ماللاو =
 [؟؟/+ :يضر يف اذك].فراعملا رئاس يف امك رحآ اًئيعم هلوانت ىلإ هل

 امنإف ؛ةكرتشملا مالعألاك لوانت نإ لب «دحاولا عضولاب نيعملا كلذ ريغ لوانتي ال يأ "لوانتم" ب قلعتم :عضوب

 هنإف رحخآ صخخش هب يمس مث ءديزب صخخش يمس اذإ امك لوألا ةيمستلاب ال ىرخأ ةيمستب يأ زخآ عضوب لوانتب
 فراعملا رئاس فالخب لوألا عضولا ريغ رخخآ عضوب يناثلا نيعملل هلوانت نكل «نيِّيعل عضولاب ًالوانتم ناك نإو
 يمس مث لحر هب يمس اذإ "ديز" :وحن فيرعتلا نم كرتشملا ملعلا جرخي الل :دحاو ۳۲٠/۳] :يضر] .نيبت امك

 قدصيف «دحاو عضوب ال ةريثك عاضوأب هريغ لوانتي هنكل ءاضيأ هريغ لوانتيو هنيعب ءيشل عضو هنأل ؛رخآ لحجر هب
 .افيرعت اهلمكأ يأ فراعملا فرعأ يأ :اهفرعأو [؟5١ :قيقحتلا ةياغ] .دحاو عضوب هريغ لوانتم ريغ هنأ هيلع
 بلاغلا يف باطخلا ذإ ؛بطاخملا رمضملا يف هتلقو ءملكتملا ريمض يف هابتشالا ةلاحتسال " تنأ" :وحن :بطاخملا 5

 وأ يئزح عضوب نيعمل عضولا هيف رظني نأ ريغ نم نيعم ريغ ءيشل يأ :هنيعب ال ٠٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .نيعمل

 ميسقت يف عرش «نيعم ريغو نيعمل هعضو رابتعاب مسالا ميسقت نم غرف امل :ددعلا ءامسأ .سرفو لحجر :وحن يلك
 .دحأ عمج داحألا :ٍءايشألا داحآ “٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةيمكلا مدعو «ةيمكلا ىلع هتلالد رابتعاب مسالل رخآ

 .تادودعملا رادقم ىلع يأ ءايشألا دارفأ رادقم ىلع لدتل تعضو ءامسأ :ددعلا ءامسأ يأ «درفلا وهو

 ريكذتب سايقلاو ءلصألا ىلع راج اذهو :ناتنثو .ةفوطعمو «ةبكرمو «ةدرفم دادعألا يف تنأ لوقت يأ :لوقت

 .دادعتلا قيرط ىلع ةروكذم اهنأل ؛ةفوقوم اهدعب امو دادعألا هذهو «ثنؤملا ثينأتو ركذملا

 ؛ةعامجلاب هليوأتل ركذملا يف قحلأ امنإو «ثنؤملا يف ءاتلاب سايقلاو ءلصألا ىلع راج ريغ وهو «ثنؤملل :ثالثو

 قرفلل ثنوملا يف اهكرتو «هلولدم ظفللا قباطيل ةعامجلاب لوأي نأ يرحلابف «ةعامج اهقوف امو ةثالثلا لولدم نأل

 ۲٠۷[ :قيقحتلا ةياغ] .ًالوأ هثينأت ىلإ جيتحاف ءقباس ركذملا نأل ؛سكعي ملو ءركذملا نيبو هنيب
 اذهو «ثنؤملل :خلإ ةرشع ىدحإ .بكرملا ددعلا نايب يف عرش «درفملا ددعلا نايب نع غرف امل مث :رشع دحاو

 ۲١۸[ :قيقحتلا ةياغإ.ثنؤملا يف امهشينأتو ركذملا يف نيئزحلا ريكذتب سايقلاو ءلصألا ىلع راح



 ددعلا ءامسأ ۲۷ مسالا عاونأ

 .ثنؤملا يف نيشلا رسكت ميمتو ةرشع عست ىلإ ةرشع ثالثو ا لل
 هريغ عم ةبكرملا ةرشعلا نيش يأ و ركذمللا

 ظفلب فطعلاب مث ءنورشعو ىدحإو ,نورشعو ٌدحأو .اًمهيف اهتاوخأو نورو
 اشو ثنؤۇملاو ركذملا

 .مدقت ام ىلع فطعلاب مث امهيف ٍنافلأو «ناتئام «فلأو «ةئامو .نيعستو ةعست 8 مدقت ام

 يأ «ثنؤملا يف كلذ سكعو ركذملا يف فينلا يف اهتابثإو ةرشعلا نم ءاتلا طاقسإب يعي ثنؤملل :ةرشع عست

 دعب ةرشعلا عوحرب ثنوملا يف يناثلا ثينأتو لوألا ءزجلا ريكذتو «ركذملا يف يناثلا ريكذتو لوألا ءزجلا ثينأتب

 داز ام لك وأ ةدايزلا وه «فيفحتلاو ديدشتلاب فينلاو ءلصألا فالخب ءاليلقت فينلا نود لصألا ىلإ بيكرتلا

 تاحتف ةعبرأ يلاوت نع اًررحت :رّسكت ميمهتو ۲٠۷[ :قيقحتلا ةياغ] .ياثلا دقعلا غلبي يح فين وهف «دقعلا ىلع

 يلاوت نع اًررحت اهنكستف «زاجحلا امأو .ةرشع عست ىلإ ةرشع ثلث يف سمح وأ «ةرشع اتنثو «ةرشع ىدحإ يف
 ٤٠١ ١[ :يدنه] .ةضرتعم ةلمجلا هذهو «حتفلا نم فخأ نوكسلا نأل ؛بيكرتلا لقث عم تاكرحتم عبرأ

 نوعبرأو نوئاث يهو لوقلا ةيلوعفمم الغ بوصنملا نورشع ىلع فطعلاب بوصنم هنأل ؛ءاتلا رسكب :اهاوخأو
 اتاوخأو يأ ربخلا فوذحم أدتبم هنأ ىلع اعوفرم نوكي نأ لمتحيو [؟٠5© :ةيئايض دئاوف] .نيعست ىلإ نوسمخو

 يف ثينأتلا كرتب "نورشعو دحأ" يف لوقت يأ :نورشعو ذحأو ۲١۸[ :قيقحتلا ةياغ] .ةضرتعم ةلمحلاو ءاهلثم

 ٤١ ١[ :يدنه] .ةياكحلا ىلع عفرلاو ءلوقت نورشعو ٌدحأف «نيرشع ىلع داز اذإ ركذملا

 «تارشعلا دوقع هيلع فطعتو «ريغت ريغ نم تفرع ام ىلع ةرشع ىلإ دحاو نم اًداحأ ذحأت يأ :فطعلاب مث

 اغإو «ةأرما نيعستو عستو ءالحر نيعستو ةعست ىلإ ةأرما نورشعو .ناتنثاو ءالجر نورشعو نانثا :لوقتف
 واولا نأل ؛ةرشعلا عم داحألا بكر امك ءاهتاوخأو نيرشعلا يف تارشعلا عم فطعلا نودب داحألا بكري م

 (طسوتم).رذعتم امهنيب عمجلاف ءءانبلل بجوم بيكرتلاو ؛بارعإلل ةمالع اهتاوخأو نيرشع يف ءايلاو
 ةأرما ةئامو «لحر ةئام :وحن «ريغت ريغ نم نافلأو «فلأو «ناتئامو «ةئام :ثنؤملاو ركذملا يف لوقت يأ :امهيف

 تفرع ام ىلع اهيلع داز ام لمعتست ةئام تزواح اذإ يأ :مدقت ام ىلع (طسوتم).ةأرما فلأو ءلحر فلأو

 ام ىلع ةئام نود ام لمعتست اذكه «ةوسن سمح و ةئام :لوقتف «ةئام ىلع هفطعتو «نيعستو ةعست ىلإ دحاو نم

 «فلألا ىلإ اذكهو «نيتئام ىلع هفطعتو «تفرع ام ىلع ةئاملا نود ام لمعتست مث «نيتئام ىلإ لصت نأ ىلإ تفرع

 ىلع ةئاملا فطعت تفرع ام ىلعو «ةئاملل نود تفرع ام ىلع ةئاملا نود ام لمعتست فلألا ىلإ تلصو اذإو

 ورو فدعلو او لاو احر نورهضو دمع او ةا فلا لوقف تنال لع الا نود امو هلا

 يف لوقف ] ترو رام رانك روا ةر اهم سرعلا 0 رار ف عشا سرع رار
 .[ه١ ٤١٤ فلأو ةئام عبرأو ةرشع عبرأ خيراتلا



 ددعلا ءامسأ ۲۸ مسالا عاونأ

 نإ ةنالثلا زيممو .نونلا حتفب ب اهفذح 07 ءاهناكسإ زاحَو «ءايلا حتف ةرشع ينامث يو

 اهيلع داز امو ادتبم افيفخت ءايلا يأ

 «ټائم ناکو ل الإ : ا ی

 TEE 0 هل E ناك اذإو 0000

 .ربخلا مدقم أدتبم ءايلا حتفو ءرشع ةثالث ك حتفلا ىلع ةبكرملا دادعألا رودص ءانبل :ءايلا حتف

 ىلع فذحلا دعب ددعلا اذهل العج نونلا تحتف امنإو :نونلا حتفب .فيفحتلا لامكب ًالوق ءايلا يأ :اهفذح
 ٠١9[ :قيقحتلا ةياغ] .ءايلا ىلع رسكلا ةلالدل نونلا رسك عم ءايلا فذح زوجيو ءرودصلا حاتفنا نم هتاوخأ ةروص

 بصنلاب نعم دوصقم فوصوم وه يذلا زيمملا نوكي الثل [تازيمملا ىلإ دادعألا ةفاضإب يأ ةفاضإلاب] :ضوفخم
 عضاوملا عيمج يف عومجم ضوفخم يأ «غرفم ئئثتسم] :ةئامثلث يف الإ ٤١ ١[ :يدنه] .تالضفلا ةروص ىلع

 ضوفخم "ةئاملا" ظفل وهو «ةئامعست ىلإ ةئامثلث يف عستلا ىلإ ثالثلا زيمم نإف [كلذ ىلع داز امو «ةئامثلث يف الإ
 ثلث اهيلإ فاضملا ةئاملا سايق :اهسايق ١١١[ :قيقحتلا ةياغ] .فلأ ظفلب ءانغتسا ةئام رشع لمعتست ملو «درفم

 ءلقاعلا ركذملا ريغ ديرأ نإ تائم ىلإو «لقاعلا ركذملا ديرأ نإ نيئم ىلإ فاضي نأ سايقلا ناك :ٍتائم .عست ىلإ

 (طسوتم).عمجلا تهبتشاف ءاهيف ةرثكلا دوجول "ةئاملا" ظفل ىلإ اهتفاضإ زوح امنإو
 عم ءايشأ ةثالث بيكر ت عانتمالف رشع ةعست ىلإ رشع دحأ يف امأ ؛ةفاضإلا عانتمالف بصنلا امأ :درفم بوصنم

 جازتمالا مدعل ءايشأ ةعبرأ بيكر ت هنإف كرشع دحأ :وحن فالخب ءرسفملا ىلإ ةفاضإلا ناكمل يونعملا جازتمالا

 نم لكل غاسم الف «نيعستو ةعست ىلإ هيلع داز امو نيرشع يف امأو .درفملا ىلإ ةفاضإلا نم يشانلا يونعملا

 ضرغ لوصحو «لصألا هنوكلف دارفإلا امأو ؛عمجلا نونب اههبشو ءاهتلاصأ ىلع ءانب اهتابثإو .نونلا فذح
 ١[ 57 :يدنه] .ةجاح ريغ نم هنع لودعلا غ وسي الف «هب ريسفتلا

 درفمو «هيلإ اهتفاضإل ٌضوفخم فلألا عمجزيممو «فلألاو ةئاملا ةينثت زيممو ءفلألاو ةئاملا ريم يأ :ةئام زيمث

 تائم ثالث :لاقي الف «ةئاملا عمج لامعتسا مدعل امهتينثتو :لاق امك امهعمجو :لقي مل اغإو ءهب ضرغلا لوصحل

 نم صاخشأ ةثالث يدنع :وحن :ركذم ظفللاو (طسوتم).لحر اتئام :لاقي هنإف ةينثتلا فالخب «تاعم عست ىلإ

 ىلع فطعلا ليبق نم هربخو ءناك مسا ىلع فطع هرخآ ىلإ "ظفللاو" :هلوقو «ّنهنم صاخشأ ثالث وأ «ءاسنلا
 ناك نأب انركذ ام سكعب رمألا ناك اذإ يأ :سكعلاب وأ ١[ 57 :يدنه].دحاو فرحب دحاو لماع يلومعم

 ٤١ ١[ :يدنه] .مهنم سوفن ةثلث وأ ءلاحرلا نم سوفن ةثالث يدنع :وحن اثنؤم ظفللاو ءاركذم دودعملا



 ددعلا ءامسأ ١ 8 مسالا عاونأ

 ءلجر" :لثم امهنع زييمتلا ظفلب ًءانغتسا "نانثاو دحاو" ريمي الو .ناهجوف

 رابتعاب ٍددعتملا نم درفملا يف لوقو .ددعلاب دوصقملا ّصنلا ةدافإل "الجرو
 دحاولا يأ

 ا ا ل او ل و عا ريغ ال ةرشاّعلاو رشاَعلا ىلإ ةيناثلاو افلا. :هرييصت

 ةثالث يدنع :لوقتف «نيرابتعالاب المع ثينأتلا ٌرابتعاو «ريكذتلا رابتعا :ناهجو ددعلا يفف يأ :ناهجوف
 نم سوفن ةثالث يدنع :لوقت اذكو «يعملاب اًرابتعا نهنم صاخشأ ثالثو «ظفللاب اًرابتعا ءاسنلا نم صاخشأ

 ىلإ يوحنلا رظن نأل ؛ىلوأ ظفللا رابتعا نكل «ظفللاب اًرابتعا مهنم سوفن ثالثو «ىعملاب ارابتعا لاحرلا
 A نق ناشف "دحاو"ل ركذي ال يأ :زّيمي ال [؟١١ :قيقحتلا ةياغ] .ظفللا

 نأ يعي «نينثالاو دحاولا كلذ نع يأ] :امهنع .الثم نالجرو لحر :لثم امهنم دحاو لك زييمت يأ :زييمعلا

 هجولا ىلع اذه ءاضيأ هب قلعتم «نينثالاو دحاولا ركذ نع يأ [امهركذ نع زييمتلا كلذ ٍئيغتسي امهدعب زييمتلا ركذ

 ءانغتسا :هريدقتو «هب قلعتم "امهنع"و ءردقم لعفب هلعاف مسي مل ام لوعفم "هزييمت ظفلب" يناثلا ىلعو «لوألا

 ١ ٠[ :بيكرتلا لح] .ءانغتسا امهنع هزييمت ظفلب
 يأ ءامهزييمت وه ام ةدافإل يأ :صنلا ةدافإل .امهركذ نع تضم نينثالاو دحاولا دعب امهركذ نإف ماكو

 زيمم يف نينثالاو «دحاولا زيمم يف دحاولا درفملا نم :ددعلاب .الثم نالجرو لجر :لثم «نينثالاو دحاولا زييمت

 ٤٤ ١[ :يدنه] .اًعئاض ناكل هعم ركذ ولف «زييمتلا ظفلب هب دوصقملا لوصحل ددعلا ىلإ ةجاحالف «نينثالا

 هددع نم صقنأ اًددع درفملا كلذ رييصت رابتعاب يأ :هرييصت .تادودعملا دحأ يف ددعلا لامعتسا يف يأ :ددعتملا

 ءلعافلا ىلإ فاضم «لعجلا نعم. ردصم وهو ةفاضإلاب رورحب] ١١١[ :قيقحتلا ةياغ].دحاوب هيلع اًدئاز اًددع

 فوذحم أدتبم "ياثلا"و ءةفصب لقألا ددعلا درفملا لعج يأ نافوذحم هيلوعفم الكو «درفملا ىلإ عحري ريمض "ه"و

 نع لاح وهو «ردقعب وأ لوقتب قلعتم "رشاعلا ىلإو" هيلع فطع "ةيناثلا"و «لوقلا ةلوقم ةلمحلا هذهو «هربح
 يناث يأ ءركذملا يف "يناثلا" لوقت يأ لوقت لوقم :يباثلا [(55 :بيكرتلا لح).هلوعفم نع وأ «لوقت لعاف

 ۲٠۲] :قيقحتلا ةياغ] .كةرتكو» نعي «نينثا لوألا ريصم يأ لوألا

 ال هنأل ؛ىلوألاو لوألا نود ةيناثلاو يناثلاب أدب امنإو [نينثا ىلوألا ةريصم يأ ىلوألا ةيناث يأ ثنوملا يف] :ةيناثلاو
 ريصم يأ ةعستلا رشاع يأ ركذملا يف :رشاعلا ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .اًدحاو هريصي يح دحاولا نم صقنأ ددع

 .اًرشع عستلا ريصم يأ عستلا ةرشاع يأ ثنؤملا ف :ةرشاعلاو .مةرتكه» يعي ةرشع ةعستلا

 رشاعل دعب امو ىلوألاو لوألا وه ةيناثلاو يناثلا لبق ام نأل ؛مضلا ىلع بم ريغف ؛كلذ ريغ لوقت ال يأ :ريغ ال
 ١[ 44 :يدنه] .هانع مي لعافلا مسا هنم قتشي يح رييصتلا نعم. لعف امف سيل ءاًدعاصف رشع دحأ وهو ةرشاعلاو



 ددعلا ءامسأ ۳۰ مسالا عاونأ

 رشع يداحلاو «ةرشاّعلاو رشاَعلا ىلإ ةيناثلاو ىلوألاو يناثلاو لوألا :هلاَح رابتعابو

 نمو «ةرشع ةّعساتلاو رشع عساتلا ىلإ ةرشع ةيناثلاو رشع يناثلاو ءةرشَع ةيداحلاو

 ةثالث ثلاث :يباثلا يفو امه فل نم ةثالث امُهريصم يأ نينثا ثلاث :لّوألا يف َليق مث

 :تلق تئش نإو ةّصاخ يناثلا ىلع رشع َدحأ رشع يداح :لوقتو ءاهذحأ يأ

 .لوألا برعتف ءرشع ةعست عسات ىلإ رشع دحأ يِداَح
 ءرجلا

 ددعتملا نم دحاو هنأ رابتعاب يأ ءددعتلا يف هتبترمو هلاح رابتعاب ددعتملا نم درفملا ف لوقتو يأ :هلاح رابتعابو

 ءركذملا يف رشاعلا ىلإ مودو «مكي نعي :ةيناثلاو [؟7١1 :قيقحتلا ةياغإ.كلذ ريغ وأ ءثلاث وأ «ناث هنأب فصتم

 [؟1١ :قيقحتلا ةياغ] .تادرفملا نم اهيلع داز ام :هانعم ةيطاقسإ "ىلإ" ةملكو «مهد نعي ثنوملا يف ةرشاعلاو

 ىلع داز ام يف هلاح رابتعاب لوقتو يأ ةياغلا دّدعت مزلي الإو «رشاعلا ىلع ال لوألا ىلع فطع :رشع يداحلاو

 [؟١ :قيقحتلا ةياغ] .مهدزاي نعي نيئزحلا ريكذتب ركذملا يف رشع يداحلا :تابكرملا نم ةرشعلا

 «نارابتعالا ددعتملا نم دحاولا يف يرجت هنأ لحأل يأ :ليق مث نمو .نيئزحلا ثينأتب ثنوملا ف :ةرشع ةيداحلاو

 [؟١ :قيقحتلا ةياغ] .لاحلا نايب رابتعاو ءرييصتلا رابتعا يأ

 صقنأ ددع ىلإ رييصتلل عضو ام ةفاضإ زوجي الو «ةيظفل ةفاضإ ةحردب هنم صقنأ ددع ىلإ ةفاضإلاب :نينثا ثلا

 [؟١ :قيقحتلا ةياغ] .هقوف ددع ىلإ الو «هددع يواسي ددع ىلإ الو ءادعاصف نيتجردب هنم

 حتفب ثلا نم وهو ار دو مدرك هس ةثالث نينثالا تريص يأ ءامهّشلُث نم لعاف مسا وهو ءوو ةرتنك موس نيعي :ةثالث

 رابتعا وهو «ناثلا رابتعالا يف يأ :باثلا يفو [؟١ :ةياغ].ناهينادرك هس نعي ةثالث نينثالا ٌرييصت وهو ءال
 .هددع يواسي ددع ىلإ ةفاضإلاب :ةثالث ثلاث [؟١ ٤١ :قيقحتلا ةياغ].لاحلا نايب

 ةسمخ وأ ةعبرأ ثلاث :لاقيف «هقوف ددع ىلإ فاضي نأ زوجيو «نيتحردب ةرحأتملا ةثالثلا دحأ يأ :اهدحأ يأ

 .لاحلا نايبل عنص ام ةرشعلا ىلع داز ام ةفاضإ يف :لوقتو ١[ 145 :يدنه] .ًدعاصف

 [؟١ 4 :ةياغ] .هدزاب موزاي يعي تاحرد رشعب رحأتم رشع دحأ نم دحاو يأ :رشع يداح

 ردصم وأ «ةغلابملل ءاتلاو يناثلا رابتعالا نم لاح :ةصاخ .لاحلا نايب :رابتعا وهو «يناثلا رابتعالا :يباثلا ىلع

 ٤١ ١[ :يدنه] .ةضرتعم وأ لاح ةلمحلاو ءاصوصح كلذب يناثلا رابتعالا صح يأ «فوذحم لعفل

 .اقيفخت كاملا نم آلا ردي فدع رشق دحأ عرج ةرابقب عملا اذه لوقت كفش نإ يأ :تعش نإَو

 [؟١ 5 :قيقحتلا ةياغ] .ءانبلل يضتقملا بيكر تلا ءاقبل يناثلا ئبيو «ءانبلل بحوملا بيكر تلا ءافتنال :برعتف



 ثلؤملاو ركذملا ۳۱ مسالا عاونأ

 :فنناتلا ةمالعو .هفالخب ركذملاو ءاًريدقت وأ اظفل ثينأتلا ةمالع هيف ام :ثنؤملا

 نم ركذ هئازإي 200 ءيظفلو يقيقح رهو ةدودمم وأ ة ةر ُفلألاو ىاتلا

 E E 0 ةملظ" ك هفالخب ئظفللاو قانو ةأرما سك ناویحلا

 ميسقت يف عورش وأ «ميسقتلا اذه ركذ ىلإ رج «ددعلا باب يف ثينأتلاو ريكذتلا ركذ عقو امل :ثنؤملاو ركذملا

 [؟١ ٤ :قيقحتلا ةياغ] .هتلاصأل ركذملا ركذ مدق امنإو «ثينأتلاو ريكذتلا رابتعاب مسالل رحآ

 ءايلا اذكو «نتملا يف ركذ امك ةدودمملاو ةروصقملا فلألاو ءاه فقولا يف ريصت ىلا ءاتلا يهو :ثينأتلا ةمالع

 ام لك يف ريكذتلا ميمعتو «هنايبب راصتحالل امور نايبلا يف ثنوملا مدق امنإو «ضعبلا دنع "تو ءيذه" :وحن يف
 نم نايبلا يف اًدحآ همدق امنإ :لاقي نأ نكميو ؛هادعام لك يف يظفللا ميمعتو «يريدقتلا بارعإلا ميدقتك هفلاخي
 دحوي مل امع ةرابع هنأل ؛يمدع ركذملاو ؛ثينأتلا ةمالع هيف دحو امع ةرابع هنأل ؛يدوجو ثنؤملا نألو «بيرقلا

 [؟١ ٤ :قيقحتلا ةياغ] .يمدعلا ىلع هل اًحيجرت كلذ مدقف «يمدعلا ىلع ححار يدوحولاو «ثينأتلا ةمالع هيف

 ةأرما :وحن ةظوفلملاف ؛ةردقم وأ ةظوفلم ةمالعلا كلت تناك ءاوس «ثينأتلا ةمالع ميسقت اذه :اًريدقت وأ اًظفل

 نم اهريغو «نيعو ءسمشو «مدقو «لعنو «ءرانو «راد :وحن ةردقملاو .ةمالعو ؛ةحلطو «ةلمتو ةفرغو «ةقانو
 [؟١ ٤ :قيقحتلا ةياغ] .ريغصتلا يف اهعوجر ليلدب ةردقم كلذ لثم يف ءاتلا نإف «ةيعامسلا تائنؤملا

 .اًمكح الو اًريدقت الو اًظفل ال ,ثينأتلا ةمالع هيف دجوي ملام يأ «ثنؤملا ةفلاخع. سبلتم يأ :هفالخب
 .هتلباقم. يأ هئازإب ناك ثنؤم يأ ثنؤم نع ةرابع "ام" ةملك :هئازاب ام

 هيف دجو ءاوس «ناويحلا سنج يف نئاك ركذ يأ ناويحل ةفص عقاو رقتسم فرظ رورجباو راحلا :ناويحلا نم
 ءاهنم اًركذ هئازإب نأل ؛لخخنلا نم ىثنألا نع اًرارتحا "ناويحلا يف" :لاق امنإو «دحوي مل وأ اظفل ثينأتلا ةمالع
 ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ].لحرلا لبق ال ىثنألا فالح انهركذلاب دارملاو «يقيقح ريغ هثينأتو
 ةمالع دوحول ظفللا ىلإ بوسنملا يأ يظفللا ثنوملا يأ :يظفللاو .ٌديعبو لحر امهئازإب ذإ :ةقانو ةأرماك

 ۲٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .هانعم يف يقلح ٍثينأت الب اًمكح وأ اًريدقت وأ ةقيقح هظفل يف ثينأتلا

 ثينأتلا ةمالع هيف دحو ءاوس «ناويحلا يف ركذ هئازإب سيل ام يأ «يقيقحلا ثنوملا ةفلاخم. سبلتم يأ :هفالخب

 [؟٠١ :قيقحتلا ةياغ] .دحوي مل وأ الخف



 ثنوملاو ركذملا ب مسالا عاونأ

 ريغ عمحلا رهاظ مكُحو .راّيخلاب يقيقحلا ريغ رهاظ يف تنأو «ءاتلاف هيلإ لعفلا

 مِلاَّسلا ركذملا ريغ َنّيلق ريمضو ؛يقيقحل ريغ ٍرهاظ مكح ١ رک ةتاشلا ل يع“ كلقاعلا نك ةبقحلا مغ مهاظ كح اقلطُم ماسلا ىذملا

 .نلعفو تلعف :مايألاو ءاسنلاو ءاولعفو تلعف

 يف تنأو :كلذ دعب لاق ثيح قايسلا ةنيرقب اًرمضم ايظفل وأ ايقيقح ناك اذإ ثنؤملا ىلإ دئاع ريمضلا :هيلإ

 نكي مل ام ارمضم يظفللا ىلإو ءارمضم وأ اًرهظم يقيقحلا ثنؤملا ىلإ دنسأ اذإ يأ «رايخلاب يقيقحلا ريغ رهاظ

 [؟5١ :قيقحتلا ةياغإ .ةحلط :وحن ركذم ملع

 سمشلاو «ترضح ةأرملاو «ةأرملا ترضح :وحن هيلإ دنسملا هلعف يف ةبحاو ءاتلاف يأ «ريخلا فوذحم أدتبم :ءاتلاف

 :وحن رمضملا نع هب زرتحاو «يظفللا ثنؤملا رهاظ ىلإ لعفلا دانسإ يف يأ :تنأو ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .تعلط

 ١[ 47 :يدنه] .ةبجاو هيف ءاتلا نإف «تعلط سمشلا

 .ةقانلا تراس وأ «ةقانلا راسك مئاهبلا تاثنؤم نم همكح يف ام وأ :يقيقحلا ريغ رهاظ يف

 .ظفللا رابتعاب ثنؤم هنأل ؛هريكذتو هئينأت نيب يأ همدعو ءاتلا نيب كرا سلم يأ "كنا" :ةلاوقل رخت :رايخلاب

 ثنؤم ريغ ةقيقح ثنؤم مئاهبلا نم ثنؤملا اذكو «نيتهجلاب اًرابتعا ناهجولا زوجيف «ىيعملا رابتعاب ثنؤم ريغ

 امنإو ءسمشلا تعلطو «سمشلا علط :لاقي «ناهحجولا هيف زاجف ابلاغ ضارغألا ةماع يف ركذملاك هنأل ؛اًمكح

 امك جازتمالا لامكل ةبحاو هيف ءاتلا نإف «تعلط سمشلا :وحن هرمضم نع اًزارتخا "ىقيقحلا ريغ رهاظ يف" لاق

 ارس أ :اقلطم [؟7١ :قيقحتلا ةياغ] .ءاتلاو فلألاب ًاملاس وأ اًرسكم ناك ءاوس :ملاسلا ۲٠١] :ةياغ] .رم

 N r EO E E E aE يقينا oz ناك

 كَءاَج اذ :ىلاعت هللا لاق ءلاجرلا تءاجو «لاجرلا ءاج :وحن هثينأتو لعفلا ريكذت زاوج يف :ىقيقحلا ريغ

 ۲١۷[ :قيقحتلا ةياغ] (4١:تارجحلا) ُباَرْعَأْلا ٍتَلاَقلَو (.0:فسوي) 4ةوسن َلاقَو (١1:ةنحتمملا) ه(ُتاَئمْوُمْلا

 اًرظن "تلعف" ماسلا ركذملا ريغ لقاعلا عمجلا ىلإ دئاعلا ريمضلا ىلإ اًدنسم لعفلا ناك اذإ يأ :نيلقاعلا ريمضو

 عمجلا ديق امنإو «لقاع ركذم عمج ريمض ىلإ اًدنسم هنوك ىلإ اًرظن "اولعف"و «ثنؤملا ريمض ىلإ اًدنسم هنوك ىلإ

 (طسوتم).رم امل تلعف نوديزلا :لاقي نأ رجي مل هنإف ءاولعف نوديزلا :وحن نع اًرارتحا ملاسلا ركذملا ريغل لقاعلاب

 ريمض ىلإ وأ «نويعلاك هريغ وأ ءاسنلاك لقاعلا ثنؤملا عمج ريمض ىلإ اًدنسم لعفلا ناك اذإ يأ :مايألاو ءاسنلاو

 قاحلإو «ثنؤم ريمض ىلإ اًدنسم هنوك ىلإ اًرظن لعفلاب ثينأتلا ءات قاحلإ زاح «مايألا :وحن لقاع ريغ ركذم عمج

 (طسوتم).َنلعفو تلعف مايألاو نويعلاو ءاسنلا :لوقت «ثنؤم عمج ريمض ىلإ اًدنسم هنوك ىلإ اًرظن هب عمجلا نون



 ىنغملا ٠ ۳۴۴۳ مسالا عاونأ

 نأ ىلع لدي ؛ةروسكم' د 0 2 وأ فل هرخآ قحلام :ىندملا

 ناملسم وحن

 ءاواو تبلق «يڻالث وهو واو نع هفل ”تناك نإ روصقملاف .هسنج نم هلثم هعم
 اًضع يف ناوصع ليقف

 تَيلق «ءثينأتلل تناك إو «تتب د ةيلصأ هت زمه تناك نإ دودمملاو ,ءايلابف الإو
 ءارحصو ءارمحك 7 5

 ل ءةفاضإلل هثون فذحيو .ناهجّولاف الإو اواو

 ام نأ ملعيل -عومجملاو ىثملا امهو- نيعرفلا نيب عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا رابتعاب مسالل رحآ ميسقت يف عرش :ىننملا

 ةمالسلو «درفملاب هبرقلو رنا ددع ىلع هددع قبسل ؛عومجملا ىلع ىثملا مدقو «راصتحالل اًمور درفملا امهاوس

 ريمضلاو «"قحل"ب قلعتم :لديل /١4[ :يدنه] .طئارشب هصاصتحا مدعلو «هترثكلو «ةتبلا هيف درفملا ظفل

 عم نأ ىلع لديل يأ «مسا نع ةرابع وهو «"ام" ىلإ دئاع ريمضلا :هعم نأ .ءايلاو فلألا نم دحاو لك ىلإ دئاع

 ."رثكأ هعم نأ ىلع لديل" :عمجلا يف هلوق ةنيرقب ةدحولا يف وأ ظفللا يف هلئاع يأ :هلثم .مسالا كلذ

 «ةروصقم فلأ هرحآ يف يذلا وهو :روصقملا مسالاف يأ :روصقملاف .هسنج فالح نم ال ئعملا ف :هسنج نم

 هلامتشال اذك هرخآ قحل ام :هلوق مومع نم ةدافتسملا ماسقألا ريسفتل ءافلاو دملا نع عانتمالل ؛اًروصقم يمسو

 نايرج مدعل امهمكح روهظل ؛صوقنملاو حيحصلا ركذ كرت هنكل ءدودمملاو روصقملاو صوقنملاو حيحصلا ىلع
 [؟9١ :قيقحتلا ةياغ] .روصقملا :لاقف «دودمملاو روصقملا مكح نيبو ءامهتينثت يف ريغت
 ىلإب ىّمسملاك ءايلا ىلإ لب ملو لصألا لوهجم ناك نأب اًمكح وأ اصعك ةقيقح واو نع ةنئاك :هفلأ تناك نإ

 .يئالث روصقملا كلذ نأ لاحلاو يأ ؛لاحلل واولا :وهو [؟5١ :ةياغ] .ىدلو

 :وحن هيف ديزملا يثالثلاو يعابرلا جرخيف «يحالطصالا يثالثلا ال فرحأ ةثالث وذ يأ درحم يثالث يأ :يثالث

 وأ ةقيقح ءايلا هلصأ اميف لصألل اًرابتعا "ءاي" تبلق امنإو :ءايلابف ١١5[ :قيقحتلا ةياغ] .ىفطصمو «ىلعم
 «ةيلصأ نم ةبلقنم الو «ةدئاز ريغ يأ :ةيلصأ ۲۲١[ :قيقحتلا ةياغإ .فرحأ ةئالث ىلع داز اميف افيفختو ءامكح

 ةروص عوقو ةهارك تبثي مل امنإو ءناوارحصو «ناوارمح :لوقت :اًواو تبلق .ئراق عنج يف "ءارق'ك ةدئاز وأ

 [۲۲ ١ :قيقحتلا ةياغإ] .طسولا يف ثينأتلا ةمالع

 توبثلا :ناهجولا اهيفف يأ :ناهجولاف .ةيلصأ نع ةبلقنم تناك لب «ثينأتل الو ةيلصأ نكي مل نإو يأ :الإو

 اًهوك مدع يف 5 ةزمهي اههبشل بلقلاو ءاهنع بالقنالاو ءامب قاحلإلا رابتعاب ةيلصألا ناكم يف اهوكل

 ةفاضإلا لحأل وأ «ةفاضإلا تقو يأ :ةفاضاإلل .رجلاو بصنلا يف ئثملا نون يأ :هنون ٠١ ١[ :يدنه] .ةيلصأ

 ماقم اهمايقل نونلا نأ :هصيخلتو ءاهماقم نونلا تماق ىلا نيونتلا هبجوم يذلا عاطقنالل يقانملا لاصتالل ةيضتقملا

 5٠١ ١[ :يدنه] .نايفانتيف «جازتمالاو لاصتالا بجوت ةفاضإلاو ءاهعاطقناو ةملكلا مامن بحوت نيونتلا



 عوجملا ١4 مسالا عاونأ

 .نايلأو ناّيصُح ف ثينأتلا ءات ٌتْفِذُحو
 نير حتفلاب ةا

 سيل بكرو رمت :وحنف امرّيغتب هدرفم ورحب ٍةدوصَقَم ٍداحآ ىلع لد ام :عومجلا

 ثنؤملو رکذمل حيحصلاف ءرّسكُمو «حیحص وهو .عمج كلف رع «حصألا ىلع عمجب
 ناعون عمجلا يأ اًريدقت ريغتلا ق

 يف اهطوقس مدع عم نييلأو «نييصح :وحن ءامهتينثت دنع ةيلأو ةيصخ يف ثينأتلا ءات تفذحو :يأ :تفذحو
 عقي ال امكف «درفملا ةلزنمم انهه ىثملا ناك اقرتفي ل ام امهنأل ؛امهيف تفذح امنإو «ةملكلاب اهاصتا ةدشل امهريغ

 امهتينثت دنع دحاولا يف ةتباثلا :ثينأتلا ءات (طسوتم).امهطسو يف عقت ال ثينأتلا ءات كلذك «درفملا طسو يف

 .ةيلأو «ةيصح ةينثت ءامهريغ نود :نايلأو نايصخ ۲۲١[ :قيقحتلا ةياغ] .ذوذشلاو «سايقلا فالح ىلع

 ريغ داحآ ىلع اهتلالدل رتو لخن :وحن سنجلا مسا نع زارتحا "ةدوصقم داحآ ىلع" :هلوق يفو :ةدوصقم ِداحآ

 ءاهيف لامعتسالاو ءاهيلع سنجلا قدص رابتعاب تديرأ داحآلاو «سنجلا وه 5 امه دوصقملا ذإ ؛ةدوصقم

 موقو طهر :وحن عمجلا مسا نع زارتحا "هدرفم فورحب" :هلوق يفو :هدرفم فورحب ۲۲١[ :قيقحتلا ةياغ] .فرعاف

 [۲۲۱ :ةياغ| .امب اهداحآ دصقيف ءامتادرفم فورحب اهيف تؤي مل ثيح عومجب تسيل اهإف ليو ءمنغو «لبإو

 ءام ريغتب سبلتملا هدرفم فورحب هيف تدصق دارفأ ىلع لدام يأ "هدرفم" :هلوقل ةفص "ام ريغتب" :هلوق :اًمريغتب

Sasيعرب نيا دروب  gS CENA 
 [؟؟١ :قيقحتلا ةياغ] .دّسُأ يف دّسأك ةكرح رييغت وأ ءباتك يف بتكك ٍناصقن وأ رجح عمج يف راجحأو «لحر

 فرحب ةدوصقم داحآ ىلع امهتلالد مدعل اعمج بكر الو رمت نوكي ال نأ روكذملا دحلا نم مزلي يأ :وحنف

 نأ زوجيو «ليلقلا ىلع عمجلا قالطإ زاوج مدعو ليلقلا ىلع هقالطإ زاوحل «ةرمتل عمجج سيل رمتلا نأل ؛امهدرفم
 هنوك ءافتنال ؛ةرثك ناكل هل اًعمج ناك ول هنأل ؛بكار عمج سيل بکر لا نألو ءرمت لاطرأ ةسمح يدنع :لاقي

 اغنإو ءاًعمج نكي ملف بيكُر :وحن «هظفل ىلع هريغصت نكل هظفل ىلع هريغصت نكي مل ٍةرثك عمج ناك ولو «ةلقلل
 «فيعض وهو «بكار عمج بكرلاو «ةرمت عمج رمتلا نإ :مهضعب لاقف ءافالخ هيف نأل ؛"حصألا ىلع" :لاق

 هنيب قرفي امم سنج مسا بكر و رمت وحنب دارملاو مي وب ا احم
 هنأل ؛اًعمج كلف نوكي نأ روكذملا عمجلا فيرعت نم مزليو ي أ :كلف :وحنو ۲۲١[ :ةياغ].ءاتلا هدحاو نيبو

 (طسوتم). دلمأو قلب نزو ىلع عمجلاو ءلفق نزو ىلع درفملا كلفلا نأل ؛ام ريغتب

 لوألا ناك نإف «نوكي ال وأ عمجلا يف الاس هدحاو ءانب نوكي نأ اّمِإ هنأل ؛رسكم وأ حيحص عمجلا يأ :وهو

 (طسوتم).اًريدقت هئانب راسكنال يناثلا نم كلف :وحنو ءرسكم وهف يناثلا ناك نإو «حيحص وهف

 .نايبلل ةفنأتسم ةلمجلاو ءأدتبم وهو حيحصلا ركذملا عمجلا وأ ءاًحيحص عومجملا ركذملا يأ :ركذمل



 عومجملا ١ مسالا عاونأ

 ؛ةحوتفم نونو ءاهلبق ام رُسكم ءاي وأ ءاهلبق ام ٌمومضم واو هرخآ َقجلام :ركذملاف
 وضاق :لثم ا سک اهلبق ًءاي هرخآ ناك نإف نم رثكأ هعم نأ ىلع لدي

 ."نوفطصم" :لثم اًحوُتفم اهلبق ام يقبو ُفلألا تفذح اًروصقم هرخآ ناك نإو

 EA TEESE ةفص ناك نإو ‹«لقعي ملع رك ذمف اما ناك نإ :هطرشو
 ملع ريغ ةفص ريغ

 امهادحإ هرخآ قحلام يأ "ءايوأ" :هلوق ىلع فطع :ةحوتفم نونو .واولا قفول واولا كلت لبق يأ :اهلبق ام

 [۲۲۲ :قيقحتلا ةياغ] .ةمضلاو واولا لقث ةحتفلا ةفح لداعيل تحتف امنإو «ةحوتفم نونو

 .رشنلاو ٌفللا ىلع ميقتسيف «نيونتلاو ةكرحلا نع ضوع هنأ ققحتيو :لديل
 تفذح «ضاق :وحن ةرسك اهلبق ءاي عمجلا اذه عمجي نأ داري يذلا مسالا رحآ ناك نإف يأ :هرخآ ناك نإف

 الط اهلبق ام ةكرح بلس دعب اهلبق ام ىلإ ءايلا ةكرح تلقن ءنويضاق هلصأ نإف وضاق ينءاح :وحن ءايلا

 (طسوتم).رحلاو بصنلا يف كلذكو «نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو «ةفحلل

 ام يقبو «هفلأ تفذح ىفطصم :وحن اًروصقم اما عمجلا اذه عمجي يذلا مسالا ناك نإو يأ :هرخآ ناك نإو

 حاتفناو اهكّرحتل افلأ ءايلا تبلق «نويفطصم نءاحج :هلصأ ,نوفطصم نءاج :ىفطصم يف لوقت ءاًحوتفم اهلبق

 :لاق ول هنأ ملعا .هريغت بجو ام مدعل اًحوتفم فلألا لبق ام يقبو «نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحف ءاهلبق ام

 اذه نأل ؛لقعلاو «ةيملعلاو «ةروكذملا ةثالثلا رومألا طرش يأ] :هطرشو (طسوتم).ىلوأ ناكل نوفطصملا لثم

 فرشألا صتخاف «هريغ نم فرشأ لقاعلا ركذملاو «هيف دحاولا ءانب ةمالسل عومجلا فرشأ عمجلا

 طرش وأ «مالكلا اذه طرش نايب وأ «نونلاو ءايلاو واولاب عمج ام طرش يأ] [(۲۲۳ :قيقحتلا ةياغ).فرشألاب

 ًأدتبم ربح "ركذمف" .ةيطرش ةلمج "امسا ناك نإ"و ءأدتبم "هطرش" *١5([ :يدنه).عومجملا نم عونلا اذه

 ةيلعف ةلمج لقعيف «لقعي ملع :خسنلا ضعب يقو «ردقعب قلعتم رورو راج "لقعي نمل" .رخآ ربح "ملع"و فوذحم

 عمج طرشو :لوألا ىلع نعملاو «هل تعن اًضيأ ملعو «"ركذم"ل وأ هبحاص لقعي ملع يأ ملعل اًمعن تعقو

 ءازج ةلمحلا هذهو «لقعي نل صوصخم ملع ركذم وهف اما حيحصلا عمج عمجلاب ناك نإ نونلاو واولاب ةمالسلا

 [ه/8 :بيكرتلا لح] ."هطرشو" :هلوقل ريح ةيطرشلا ةلمحلاو "امسا ناك نإ" :هلوقل

 «كلذب عومجملا ركذملا ىلإ وأ «نونلاو ءايلاو واولاب هعمج دصق يذلا مسالا ىلإ دئاع "ناك" ريمض :اًمسا ناك نإ

 وأ ةفصلا وه «لقعي ملع :هلوقو "ركذم وهف" :هلوق ةدافإ رادم ناك يناثلا ىلعو ركذملا ةعمج ديرأ يذلا مسالا

 كلذب عومجملا ركذملا ناك نإ يأ :ةفص ناك نإو ۲٠٠١[ :ةياغ] .ءازحلاو طرشلا داحتا مزلي الف ىّمسملا ةدارإ

 [؟7 4 :ةياغ].لقعي ركذم ركذملا كلذف وأ ملع ريغ ركذم يأ ركذم لوصحف ةفص ىمسم



 عومجا ۳۹ مسالا عاونأ

 ناركس :وحن ىلعف نالعف الو ءءارمح رمحأ :لثم ءالعف لعفأ نوكي ال نأو «لقعي ركذمف

 .ٍةمالع 0 ٍثينأتلا ٍءاتب الو روصو حيرج :لثم ثنؤملا عم هيف ايوتسم الو «یرکس

 یاتو 1 هرخآ قجلام :ثثؤملا .نيضرأو نينس وحن دش دقو ,ةفاضإلاب هئون فذحتو
 نرخ نع اصر ةيوكلا عمجلا نون يأ

 هل نكي مل إو .نوُنلاو واولاب هرک ذم نكي نأف رك ذم هلو ةفص ناك نإ :هطرشو

 O E ادرجم نوكي ال نأف ا

 نوكي ال نأ :ياثلاو .رم ام ًالقاع اركذم نوكي نأ :اهدحأ :رومأ هنم عمجلا اذه ةحص طرشف :لقعي ركذمف
 ليضفتلا لعفأ عمج ةحصل ؛ليضفتلا لعفأ نيبو اذه "لعفأ" نيب اقرف ءارمح رمحأ :وحن "ءالعف" هثنوم يذلا "لعفأ"

 نيب قرفلل ىركس ناركس :وحن ىلعف هثنؤم يذلا "نالعف" نوكي ال نأ ثلاثلاو .نيلضفألا :وحن عمجلا اذه

 عم وتسم امهيف ركذملا نإف :روبصو حيرج (طسوتم).ىلعف هثنؤم سيل يذلا "نالعف" نيبو اذه "نالعف"

 واولاب عمج ول هنأل ؛نوروبص الو نوحيرح :لاقي الف ءروبصو حيرح ةأرماو ءروبصو حيرج لحر :لاقي «ثنوملا

 ١[ 54 :يدنه] .هيف دوهعملا ءاوتسالا عفتري ذئتيحو «ءاتلاو فلألاب ثنؤملا عمجي نونلاو
 فطع وأ «ءالعف لعفأ ىلع فطع وهو ....«ثينأتلا ءاتو ركذملا عمج ةغيص عامتجا ةهارك :ثينأتلا ءاتب الو

 لاوس نع باوج :ذش دقو ١54[ :يدنه].ثينأتلا ءاتب انئاك ركذملا كلذ نوكي ال نأو يأ ءايوتسم ىلع

 وهو عمجلا اذه تعمج اهمياش امو «ةبثلاو «ةلقلاو «ةرحلاو «رذألاو «ةنسلاو «ضرألا نإ :لوقي نأ وهو ردقم

 اًملع اًركذم هنوك يهو ةروكذملا طورشلا ءافتنا عم نوبثلاو ءنولقلاو «نورذألاو «نورحلاو «نونسلاو «نوضرألا
 فلكت دقو ...نينس :وحن ذش دقو :هلوقب كلر فنصملا هنع باحأو ءاطورش ةروكذملا طورشلا نوكي الف ءالقاع
 يف امك ةردقملا ثينأتلا ءات نع ضوع لب «بارعإلل تسيل اهيف نونلاو ءايلاو واولا نأ هتلمجبو ءاههيحوت يف موق
 (طسوتم).ةحامسلا ةياغ يف وهو «ةرجو «ةنس يف امك ماغدإلاو لالعإلا نع وأ «ضرأ
 هج وتي الو «تامئاق وحن ءاتو فلأ هرحخآ قحلا مسا فاضملا فذح ريدقت ىلع حيحصلا ثنوملا عمج يأ :هرخآ قحلام

 مسالا طرش يأ :هطرشو (طسوتم).ةملكلا سفن نم تسيل ةدئاز ثيناتلا ءات نأل ؛ءاتلا فذحب لاكشإلا هيلع

 ۲۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .عمجلا نم عونلا اذه يف ثنوملا كلذ طرش وأ «ءاتلاو فلألاب عمج يذلا

 كلذلو يأ ءلاحلل واولا :رك ذم هلو .ةفص ثنؤلا كلذ ناك نإ وأ «ءاتلاو فلألاب الاس عمج يذلا مس الا :ناک نإ

 عرفلا ةيزم مزلي الإو «دحاولا ةمالس يف لصألل اقفاوم عرفلا نوكيل :نوتلاو واولاب .ركذم مسالا كلذل وأ ثنؤملا
 .ءاتلا يذب سبللا مزل «ءاتلاو فلألاب ءاتلا نع درحملا عمج ول ذإ ءاتلا نع :اًدرجم ١[ 55 :يدنه] .لصألا ىلع



 ردصملاو ءريسكتلا عج ۳۷ مسالا عاونأ

 .اقلطم عمج اّلِإو «ضئاحك

 ةلغفأَو لاو لعفأ ٍةلقلا عم 5900005 ا :ريسكتلا عمج

 ا .ٍةرثك عمج كلذ ادع امو ,حيحصلاو ةلعفو

 CEASERS TT ؛لعفلا ىلع يراجلا ثدحلل مسا :ردصملا

 اهديرأ يلا ضئاح عمج يف ليق ولف «تاضئاح ةثداحلا ةفصلا اهديرأ يلا ةضئاح عمج يف لاقي ثيح :ضئاحك

 عمجلاب قيلأ اًحيرص ءاتلا هيف ام نأل ؛سكعي مو «ضئاوح ىلع ضئاح عمجو «سبللا مزل كلذك ةتباثلا ةفصلا

 امسا ناك لب ةفص ثنؤملا نكي مل نإو يأ :الإو ۲۲٠[ :قيقحتلا ةياغ]. اًريدقت ءاتلا هيف امم ءاتلاو فلألاب

 رسكي تاّرسك و عاتلا حتفب تارمتثو «تادعوو «تادنه :لاقيف «طرشب ديقم ريغ يأ اقلاع اًنامز يأ :اقلطم

 [۲۲۷ :قيقحتلا ةياغ] .اهمضو ءارلا حتفو «نيغلا مضب تافرغو ءاهرسكو نيسلا حتفو «فاكلا

 ىلإ ةثالثلا ىلع عقي يذلا عمجلا وه :ةلقلا عمجف «ةرثكلا عمجو «قلقلا عمج ىلإ مسقنم ريسكتلا عمجو :ريسكتلا عم

 [۲۲۷ :ةياغ] .ةلقلا يف نالحاد ةرشعلا وهو ءاهتنالا دحو «ةثالثلا وهو ءادتبالا دح يأ ءنالحاد نادحلاو «ةرشعلا

 نإف ءناجهو كلف يف رم امك اًريدقت وأ «ةرسكملا عومجلا ةماعك ةقيقح نوكي نأ نم معأ ريغتلاب دارأ :ريغت ام

 ةرسك عمج تارسكو «ميملا حتفب تارمتو «نيعارو «نيعادو «نولعمو «نوفطصم :وحنب ضقتني دحلا اذه :ليق
 رابتعالا :ليق ؟اهتادحو ءانب ريغت عم ةمالس عومج اُهإف مضلاب ةفرغ عمج اهمضو ءارلا حتفب تافرغو «نوکسلاب

 [۲۲۷ :قيقحتلا ةياغ] .ضقن الف ؛عمجلا دعب نوكي ام ال عمجلا ناوأ لئاوأ يف نوكي ام رييغتلاب

 ماسلا عمجلا يأ ةلعف ىلع فطع :حيحصلاو .ةأرما عمج يف ةوسنو ءاسنك ضورفملا وأ «سرف عمج يق :سارفأ

 روكذملا ادع ام يأ :كلذ ادع امو [۲۲۷ :ةياغ] .ةمالسلا عمج يعون الكو «ةعبرألا هذه ةلقلا عمج ةينبأ نعي

 ءانب الإ مسالل ئجي مل اذإف «ةرشعلا قوف ام ىلع عقاو يأ :ةرثك عمج .حيحصلا يعمجو «ةعبرألا نازوألا نم
 راعتسي دقو «ةرثكلاو ةلقلا نيب كرتشم وهف ءلحرلا يف لاجرك ةرسكلا عنج وأ ءلحرلا يف لحرأك ةلقلا عمج

 |5717 :ةياغأ .ءارقأ دوحو عم (۲۲۸:ةرقبلا» ورق ةا :ىلاعت هلوقك «ةتكنل رخآلا كلذ دوحو عم رحآلل امهدحأ

 ردصملا فيرعت ىلإ جاتخي امنإ [هب لصتم ريغو لعفلاب الصتم هنوك رابتعاب مسالل رخآ ميسقت يف عرش] :ردصملا
 سيلو ءهظفل نم لعف نم هل دبال ردصم لك نأل ؛رهاظ امهنيب قرفلا نأل ؛قلطملا لوعفملا فيرعت مّدقت عم انهه

 هريغل لماش "ثدحلل مسا" :هلوقف ءردصملا نم معأ قلطملا لوعفملاف «ةحيو و ةليو :وحن كلذك قلطم لوعفم لك

 نأ هيلع يراجلاب دارملاو ؛هيلع يرجيل هل لعف ال هنأل ؛هنع جرخي "لعفلا ىلع يرادلا" :هلوقبو «ةحيو و ةليو :وحن
 (طسوتم).هلولدمل اًنايب ردصملا رك لهل نوك



 ردصملا ۳۸ مسالا عاونأ

 ادا هريغو و لماع: و . سايق هريغ نمو امس درجا يثالثلا نم وهو

 «لعافلا ركذ مزلي الو نيف يسب كلو ؛هيلع هلوُمعم ٌمدقتي الو ءاقلطم ًالوعفم نکی م

 اقليم ناك نإف «لیلق ماللاب هلامعإو «لوعفملا ىلإ فاضي دقو (لعافلا لا هتفاضإ زوججو

 لوعفملا دالحلا صللا برض :وحن

 .ناهجّوف ُةنم الدب ناك نإو ؛لعفلل لمعلاف
 ناهجو زوجيف لعفلا

 .عمس ام ىلع سايقلاب عام ريغ نم تبثي نأ هناش نم يأ «سيقم وأ «سايق وذ وأ «يسايق يأ :سايق

 ركذا :وحن يضاملا نيعم. ناك ءاوس يأ «ضام ريغو اًيضام هنوك لاح يأ "لمعي" لعاف نع لاح :هريغو اًيضام

 [۲۲۸ :ةياغ].ديدش ادغ وأ نآلا اديز يبرض :وحن لابقتسالاو لاحلا نيعأ يضاملا ريغ وأ «اًديز سمأ يبرض

 الو «فيعض ردصملاو يوق هنأل ؛لعفلل ذئتيح لمعلا لب لمعي نأ حصي الف ءاقلطم ًالوعفم ناك اذإ امأ کا

 اقلطم 267 ناك "اذإو نأ" عم لعفلا ريدقتب هنوكل هلمع نألو «يوقلا نادجو عم فيعضلاب لومعملا قلعتي

 «لعفلا دسم دس اذإو «"تبرض نأ تبرض"ب اًبرض تبرض ريدقت حصي ال ذإ لعفلا عم "نأ"ب هريدقت رذعت

 ىلع يأ :هيلع [۲۲۹ :قيقحتلا ةياغ].ءيجيس امك لعفلا بانم هتبانإل لب «هتيردصمل لمعي نأ حصي الف

 .هتاقحلم رئاسو لعفلا فالخب ءاًرمضم الو اًرهظم هل لعاف الو «دحو دق هنأل ؛لمعلا فيعض هنأل ؛ردصملا

 مزل الإو «ديز برض ينبجعأ :وحن ردصملا لعاف ركذ مزلي الو يأ :مزلي الو [175 :قيقحتلا ةياغ].اديز يبرض
 (طسوتم).زوجي ال هنأ نيبت دقو ءرمضم ىلإ اًدنسم ناك اذإ هيف رامضإلا

 [۲۲۹ :قيقحتلا ةياغ] .لوعفملا ىلإ هتفاضإ نم رثكأ وهو «بوثلا راصقلا قد يبجعأ :وحن :هتفاضإ زوجيو
 .ًالوعفم هنوك ىلع ةنيرق تماق اذإ :فاضي دقو

 عنتمي نأ مزليف «نأ عم لعفلاب هريدقت حصي مل ماللاب ناك "اذإو نأ" عم لعفلاب هريدقت هلمع رادم نأل :ليلق
 ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .يضراع عناملا نأل ؛ةلق ىلع حص هنكل «هرادم مدعل هلمع

 [؟١7 :قيقحتلا ةياغ] .يوقلا نادجو عم فيعضلاب قلعتي ال لومعملا ذإ ؛هنود :لعفلل لمعلاف

 لعافلا مساك لعفلا نعم انئاك ىل اركشو هلل ادمح :وحن هفذح دعب لعفلا دسم اداس يأ «لعفلا نم يأ :هنم

 ةباينلل ردصملا لمعو ءةلاصألل لعفلا لمع :ناهحولاو :ناهج وف Yr] :قيقحتلا ةياغ| .لعفلا نود هلمع نيعتل

 ثيح نم يوق لعفلاو «ةيعرفلا ثيح نم فيعض ركذلا ثيح نم يوق ردصملا ذإ ؛نازوحي امنإو «ةيردصملل ال
 /١5[ :يدنه] .هلمع عنع ىح ردصملا يق فعضلا نيعتي الف ءفذحلا ثيح نم فيعض ةلاصألا



 لعافلا مسا ۳۹ مسالا عاونأ

 درجا ينالثلا ع نم هتغيصو «ثودحلا عم. هي ماق قر ِلعف نم قتس قتشا م :لعافلا مسا

 ريك راو اللا يق a رت ير ا ع

 ىلع دامتعالاو «لابقتسالا وأ لاخلا نئعم طرشب هلعف لمع لمعيو .رفغتسمو «لخدم

 .ام وأ ,ةزمهلا وأ «هبحاص

 ريغ نع هب زرتحا "لعف نم قتشا" :هلوقف «هب لعفلا ماق نمل لعف نم قتشا مسا :لعافلا مسا يأ :لعافلا مسا

 او ورنا ديل نر ربل يح ربل عاملا نب هريغل لماشو «لعافلا مسا ىمسي ال هنإف «قتشملا
 مساو «ةلآلاو «ناكملاو نامزلا ءامسأ هنع جرح "هب ماق نمل" :هلوقبو «ليضفتلا مساو «ةلآلاو «ناكملاو نامزلا

 اموكل ؛ليضفتلا مساو «ةهبشملا ةفصلا هنع جرح "ثودحلا نعم" :هلوقبو ءامي مئاق ريغ لعفلا نوكل ؛لوعفملا

 «'لعاف' نزو ىلع يثالثلا لعفلا نم لعافلا مسا ةغيصو يأ :هتغيصو (طسوتم).ثودحلا نعم. ال توبثلا نيعم
 هرخآ لبق ام رسكبو SS «يئالثلا ةرثكل هب يا

 لخدأ" نِم لخدم :وحن نكي مل وأ ءاًروسكم هرحآ لبق ام ناك ءاوس «راتخم :وحن اًريدقت وأ «مركم :وحن اظفل
 «حقلم وهف حقلأو ءنصحم وهف نصحأو «بهشم وهف بهشأ :وحن ذشام الإ "ركذتي ركذت" نم ركذتمو "لحد
 «عراضملا ةغيص ىلع ناك ام :امهدحأ نأل ؛نيلاثم. لثم :لخدم (طسوتم).بشعم نيف ناكملا بشعأو

 وهو «ثلاثب لثمي نأ يغبنيو ءاضيأ ميملا ةكرحب اهفلاخي ام :امهيناثو «عراضملا فرح ناكم ميملاب الإ اهفلاخي الو

 ١59[ :يدنه] .لباقتم :وحن اًضيأ رخآلا لبق ام ةكرح يف اهفلاخي ام
 ۲١۲[ :ةياغ] .اًرخؤم وأ اًمدقم ءاّيدعتم وأ اًمزال لعافلل ئبملا لعفلا وهو «هنم وه قتشا يذلا لعفلا يأ :هلعف

 «ةمباشملا ةوق تطقسف «هيف هفلاخ ول هنأل ؛نامزلا يف هفلاخي ال نأ مزليف «عراضملا هبشل هلمع نأل :لابقتسالا

 [؟71 :قيقحتلا ةياغ].هتوق وقي مل ام مهلامعإ ههبش يوق ام مهلامعإ نم مزلي الو «نيعمو اظفل ةهياشملا وهو
 وأ «أدتبملا وهو :هبحاص [؟77؟ :قيقحتلا ةياغ].هب فصتملا ىلع لعافلا مسا دامتعا طرشب يأ :دامتعالاو

 ينءاحو «هوبأ مئاقلا ينءاحو «هوبأ مئاق لحر نعاحو «هوبأ مئاق ديز :وحن لاحلا وذ وأ ءلوصوملا وأ ءفوصوملا

 دامتعالا طرتشا امنإو «ديز مئاق ام :وحن ةيفانلا :ام .ديز ماقأ :وحن ماهفتسالا ةزمه يأ :ةزمهلا .همالغ اًبكار ديز

 لعفلاب وه ام. افصتم وأ «هبحاص ىلإ اًدنسم هنوك نم لعفلا ةهج لعافلا مسا يف يأ هيف ىوقيل ؛ركذ ام ىلع

 نع هطاطحناو ءلمعلا يف هتيعرف ىلع اهيبنت هيف لعفلا ةهح ةوق طرتشي امنإو «يفنلا وأ ماهفتسالا وهو «ىلوأ

 نويفوكلاو شفحألا امأو «نييرصبلا رئاسو هيوبيس دنع اذهو ءاورمع ديز براض ءادتبا زجي ملف ءلصألا
 [؟177 :قيقحتلا ةياغ] .هلامعإل هبشلا سفن اوربتعا مفأكف ءانركذ ام ءيش ىلع دمتعم ريغ هلامعإ نوزّوجيف



 لعافلا مسا \ ٠ مسالا عاونأ

 رخآ لومعم هل ناك ناف ,يئاسكلل اًفالخ ىّنعم ةفاضإلا ِتَبَجو يضاملل ناك ناف

 2 .عيمجا ىوتسا ماللا تلخد إف ,"سمأ امهرد ورمع يطعم ٌديز' :وڪ ردقُم لعفبف

 ٌغومجملاو ىّنشلاو .هلثم رلحو ,ميلعو .بارضمو «بورضو نا اب و

 ومحو لعاشلا منا تما

 .افيفخت فيرعتلاو لمعلا ّعَم 2

 ماللاب فيرعتلا عم يأ

 وأ «رارمتسالا وأ «يضاملا نعم يأ :يضاملل .لعافلا مسا ناك نإ يأ ءرابخإلا يف بيقعتلل ءافلا :ناك نإف

 لاق امك ةيظفل افوك نع زارتحا «ةيونعم ةفاضإلا كلت نوك ىلإ رظنلاب بوجولا :تبجو .يضاملل نمضتلا
 هنأل [اقلطم لعافلا مسا لمعأ هنإفإ :يئاسكلل .ةبحاو يضاملا نعم. هنوك نيح ةفاضإلا نأ نعم ال يئاسكلا

 سيقي هنألو «ربتعي مل ضراعلاو «ةنيرق نودب تبثي مل ضراعف يضاملا امأو «لابقتسالا وأ لاحلا هلصأ نإ :لوقي

 "ايزو شا اركب يطعم ديز" ,ES نم ا يف ركذ امك قافتالاب اقلطم لمعي هنإف ياللا يذ ىلع

 مسا فيضأ ام ريغ رخآ لومعم يضاملا نعم, يذلا لعافلا مسال يأ :رخآ لومعم هل [۲۳۲ :ةياغلا] .قافتالاب

 |۲۷۹ :ةيئايض دئاوف]. لعافلا مساب ال ردقم لعفب هباصتناف يأ ردقم 000 لعافلا

 امل هنأل ؛ةفنأتسم ةلمجلاو يهز اأ يأ لعافلا مسا هيلع لد ردقم لعف ريدقتب سبتلي وهف يأ :ردقم لعفبف

 [؟** :قيقحتلا ةياغ] .اهرد هاطعأ :لاقف ؟هاطعأ ام :لأس ًالئاس نأكف «سمأ ورمع ىطعم ديز ؛لاق

 ؛هلمع يق لابقتسالاو «لاحلاو «يضاملا يأ ؛عيمجلا ىوتسا لعافلا مسا ىلع ماللا تلخد نإ يأ :ماللا تلخد

 تررم :لوقت «هيلع ماللا لاحدإ مهتهاركل لعافلا مسا ةغيص ىلإ لعفلا ةغيص نع لدع ءِذئنيح ةقيقحلاب لعف هنأل
 [؟71 :قيقحتلا ةياغ يف ام صخلم] .سمأ وأ ءادغ وأ «نآلا ديز هوبأ براضلاب

 امنإو ءةروكذملا هطئارشو لمعلا يف ةغلابملل سيل لعافلا مسا لثم ةغلابملل عوضوملا لعافلا مسا يأ :عضو امو

 ءادغو «نآلا ورمع هوبأ بارض ديز :لوقت «ةيظفللا ةهياشملا ماقم هيف ةغلابملا مايقل ةيظفللا ةكباشملا لاوز عم لمع

 (طسوتم).باتكلا يف ةروكذم ةغلابملل عضو ام ةلثمأو «سمأ وأ ءادغ وأ «نآلا اًورمع هوبأ بورضلا ديزو

 .فوخلا ريثك عع :رذح .ملعلا ريثك نعم :ميلع .برضلا ريثك عع اًضيأ اهو :بارضمو بورّضو
 ةينثتلا نون فذح يأ :نونلا فذح .طارتشالاو لمعلا يف دحوملا لعافلا مسا نب هانركذ ام لثم يأ :هلغم

 «ةلوصوم ماللا نأل ؛كلذو .(ه:جحلا) ب ةالّصلا ي يميقُمْلاَو ل :ىلاعت هلوق وحن : افيفخت .لعافلا مسا نم عمجلاو

 متضحو# :ىلاعت هلوق يق نونلا يأ «تفذح امك نوعا فذحب فيفحتلا زاجف «لوعفملا بصنب ةلصلا تلاط دقو

 |؟* 4 :قيقحتلا ةياغإ .لوصوملا نم (۹٦:ةبوتلا) ا وضاح يذلاک



 ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملا مسا 141 مسالا عاونأ

 ."لوغفم" ىلع درجا يثالثلا نم هتغيصو .هيلع عقو نمل لعف نم قفا ان :لوعفملا مسا

 لمعلا .يف هرمأو .جرختسمك رخآلا .لبق ام حتفب لعافلا ةغيص ىلع هريغ نمو

 .اًمَهرد هُمالغ ىطعم ٌديز :لثم «لعافلا رمأك ٍطارتشالاو
 ىطعمل نات لوعفم اذحآ وأ نآلا ظ
 .توبثلا نعم ىلع هب ماق نمل مزال لعف نم قتشا ام :ةهّبشملا ةضملا

 نم ىلإ دئاع لعفلا كلذ | |

 اذهو «لعافلا هلعفي يذلا وه هنأل ؛ردصملا وه ةقيقحلا يف لوعفملا مسا نأ عم لوعفملا مسا يمس :لوعفملا مسا
 هيلع هتعقوأ يأ برضلا هب تلعف نم هيلع عقو وأ لعفلا هب لعف يذلا يأ «هب لوعفملا مسا وه هيف نحن يذلا

 وهف .هلعاف مسي مل ام لوعفم ناك رورجاو راجلا نأل ؛رتتساف اًعوفرم ريمضلا راصف «رحلا فرح فذح هنكل

 ريغ نع زارتحا "لعف نم قتشا ام" :هلوقف :خلإ قتشا ام [497/* :يضر].هيلع لوصحملا نعم. لوصحماك

 «لعاإفلا مسا فيرعت دنع ةروكذملا تاقتشملا نم هريغل لماشو «لوعفم مسا ىمسي ال هنإف «لعف.نم قتشملا
 .اًبلاغ "لوعفم" ةنز ىلع يأ :"لوعفم" ىلع (طسوتم).هريغ هنع جرح "هيلع عقو نمل :هلوقبو
 لمعي يذلا هعراضم ةقفاوملو «لعافلا مسا نيبو هنيب قرفللو «لوعفملا ةرثكو «ةحتفلا ةف :رخالا لبق ام حتفب

 لجفلا وهو «هلعف لمع لمع ثيح هنأشو. :هرمأو ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .لوعفملل ئبملا عراضملا ٰيعأ «هلمع
 ىلإ جايتحالاو لعفلا ةقاشم يف هكر اشيف «لعافلا مسا هيلإ جاتحا ام ىلإ هحايتحا عم هل هتمياشمل لوعفملل ينبملا

 .هلعف لمع الماع هنوك يف يأ :لمعلا يف ١57[ :يدنه] .هلثم طئارشلا كلتب لمعيف ءطئارشلا

 ةيفانلا ام وأ ,ةزمهلا وأ «هبحاص ىلع دامتعالاو «ماللا اذ ناك اذإ الإ نينامزلا دحأ طارتشا يأ :طارتشالاو

 عع. ناك نإ لؤعفملا ىلإ نعم ةفاضإلا بوجو يف اذكو :لعافلا رمأك ١5١[ :يدنه].بوصنملا يف هلمعل

 عم هل هتكاشمل لوعفملل يبل لعفلا وهو «هلعف لمع لمع هنأل ؛كلذو ءسمأ مهرد ديز :وحن يضاملا

 طئارشلا كلتب لمعتف «طئارشلا ىلإ جايتحالاو «لعفلا ةمباشم يف هك راشيف «لعافلا مسا هيلإ جاتحي ام ىلإ هحايتحا

 :لوقت «هيلإ ةبسنلا تليزأ اذإ نعم هعوفرم ىلإ فاضي نأ لوعفملا مسا يف حصيف ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .هلثم
 كنأل ؛رجتف ةفاضإلاب ."دبعلا بورضم ديز" :لوقتو «هيلإ بورضم دانسإل دبعلا عفرب. "هدبع بورضم ديزا
 ديز :تلقف «هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع هّتئبصن تئش نإف «ةلضف دبعلا يقبف ءديز ريمض ىلإ لوعفملا مسا تدنسأ

 اهنأ يف هب تهبشو «لعافلا مساب :ةهّبشملا [مظانلا نباو ۲٠١ :ةياغ] .دبعلا تضفح تعش نإو ء«دبعلا بورضم

 . .نييدعتملا لوعفملاو لعافلا مسا نع زارتحا :مزال لعف .ليضفتلا مسا فالخب «ثنؤتو ركذتو ؛عمجبو نشت
 مزال لعف نم قتشا امم "بهاذو مئاق" :وحن نع زارتحا «ةثداح ال ةتباث ةفص ىلع ةلالدلا ىلع يأ :توبثلا ىنعم
 ١١7[ :يدنه] .ةهبشملا ةفصلا ال لعافلا مسا هنإف «ثودحلا نيعمب هب ماق نمل



 ةهّبشملا ةفصلا 4۲ مسالا عاونأ

 لمعتو ءِديِدشو «بَعَصو «نّسَحك عامّسلا بسح ىلع لعافلا ٍةغيصل ةفلاخم اهُتئيصو

 و ماللاب فصلا نوكت نأ اهلئاتسم ميسقتو .اقلطم اهلعف لمع

 بوصنمو ٌعوفرم اهنم ٍدحاو لك يف لُمعملاو .ةتس هذهف ءامهنع ادرج وأ «ماللاب وأ
 ةهبشملا ةفصلا لومعم ورقم

 ةفرعملا يف لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصنلاو «ةيلعافلا ىلع عفرلاف «رشع ةينامث تراصف ءٌرورحبو
 ةفصلا لومعم هيبشت يأ 2 لومعملا بصن يأ

 مسا ةغيصو ةيعام“ اهتغيص نأ ثيح نم وأ «لعافلا مسا غيص نازوأ ىلع تسيل يأ :لعافلا ةغيصل ةفلاخم
 .عضاولا نم عامسلا ردق ىلع ةنئاك يأ :بسح ىلع ١57[ :يدنه] .ةيسايق لعافلا

 ؛اهولدم يف نامزلا رابتعا مدعل نامزلا طارتشا ريغ نم يأ ءاقلطم اهلعف لمع ةهبشملا ةفصلا لمعتو يأ :لمعتو

 ام وأ «ةزمحلا وأ ءاهبحاص ىلع اهدامتعا طرشب نكل «هثودحال نسحلا توبث "نسح ديز" :انلوق نم دارملا نأل

 ةفصلا نوكي نأ ةهبشملا ةفصلا لئاسم مسقتو :يأ :اهلئاسم ميسقتو (طسوتم).لعافلا مسا يف انركذ امل

 درج وأ «فيرعتلا مالب فرعم اّمإو ءفاضم اّمِإ اهومعمف :نيريدقتلا ىلعو «ماللا ريغب وأ فيرعتلا مالب ةهبشملا
 وأ «عوفرم امإ اهومعم ةتسلا ريداقتلا نم دحاو لكو «ةثلث يف نينثا برض نم ةلصاح ماسقأ ةتس هذهف ءامهنع

 ةتس اهنم عوفرملاف «ةثالث يف ةتس برض نم ةلصاح لئاسم رشع ةينامث ماسقألا تراص «رورحمب وأ «بوصنم

 تابوصنملا نم فراعملا ف بصنلاو «ةيلعافلا ىلع تسلا تاعوفرملا يف عفرلاف «ةتس زورججاو «ةتس بوصنملاو

 (طسوتم).ةفاضإلا ىلع تسلا تارورحبا يف رحللاو «زييمتلا ىلع اهنم تاركنلا يفو ءلوعفملاب هيبشتلا ىلع تسلا
 بسحب اهمسق لب ءاهسفن يف ايارعإ بسحب ةفصلا مسقي مل امنإ :ةثس هذهف .ةفاضإلاو ماللا نع يأ :امهنع

 يف انهه مالكلاو «تعنلا باب يف كلذ مدقت دقو «تافصلا بارعإ ماكحأ نم كلذ نأل ؛طقف اهومعم بارعإ

 :هلوق :تراصف .ةئالثلا يف نينثالا برضب :ةتس [0.07/* :ةدايزب يضر].اهسفن يف اهداريإ يف ال اهلمع

 لإ .....لاقف ؟تراص مك :لأس الئاس نأك «ةفنأتسم ةلمج "رشع ةينامث تراصف"

 .لعافلا مسا لوعفم. يأ :لوعفملاب .ًالعاف لومعملا نوك يأ :ةيلعافلا

 لعف نأل ؛هب لوعفمب سيلو «هب لوعفملاب هبشم هنإف ءبصنلاب هجولا نسحلا :وحن ةفرعملا لومعملا يف يأ :ةفرعملا يف
 اوهبش لعافلا مساب ةفصلا هذه اوهبش ال نكل ءهب الوعفم بوصنملا اهومعم نوكي الف ءدعتم ريغ ةهبشملا ةفضلا

 امهف «هحولا نسحلا :وحن يف رجلاب هبشم "لحرلا براضلا" :وحن يف رجلا نأ امك «لعافلا مسا لوعفمم ايوصنم
 بصنلا هلصأ لجرلا براضلاف ءامهنم دحاو لكل لك ناضراعتي "هجولا نسحلاو لحرلا براضلا" نيعأ

 رجلاو «ةيلعافلا ىلع عفرلا هقح هجولا نسحلاو «فيفحتلا مدع عم هجولا نسحلاب ههيبشتل ةفاضإلاب رجيو

 = هيبشتلل بصنيو «ةفاضإلا ثحب يف تفرع ام ىلع لعافلا نم ريمضلا فذحب فيفختلا لوصحل ةفاضإلا ىلع



 ةهبشملا ةفصلا “١ مسالا ع اونأ

 كلذكو .ةثالث ."هّهجو نسح" :اًهليصفتو .ةفاضإلا ىلع رحلاو «ةركنلا يف زييمتلا ىّلعو
 ةرورحجا اهتالومعم يف لومعملا رج

 ناعنتمم اهنم ٍنانثا ةجو نسحلا «هجولا نسحلا «ههجو نسحلا .هجو نسحو .هجولا نسح

 ريمض هيف ناك ام يقاوبلاو .ههججو نسح يف فلتخاو هجو نسحلا .ههجو نسحلا :لثم

 لمعو «هيبشتلل هب لوعفم 'لوعفملاب" :هلوق مث «ماللاب نيفرعم لومعملاو ةفصلا نوك يف لحرلا براضلاب =

 يِلْوَمْلا نم ِءوّسلاب َرْهَجْلا هلا بحي الإ :ىلاعت هلوق وحن «حيحص رورحملاو راحلا يف ماللاب فرعملا ردصملا
 [؟* :فرصتب ةياغ](١ 48:ءاسنلا)

 .زييمتلا ىلع بصنلاو يأ "لوعفملاب هيبشتلا ىلع" :هلوق ىلع فطع :زييمتلا ىلعو
 .ةرشع ينامثلا ةهبشملا ةفصلا لئاسم يأ :اهليصفتو .هيلإ افاضم هنوك ىلع بم يأ :ةفاضإلا

 [؟10/ :ةياغ] .اًرورجمو اًبوصنمو اًعوفرم ءافاضم لومعملاو ماللا نع ةدرحب ةفصلا ناك ام ريظن وه :ههجو نسح
 .ليصفتلل ةينبم ةلمجلاو ءّرحلاو بصنلاو عفرلا نم هحوأ ةثالث وذ نعم. ربح :ةثالث

 .هجوأ ةثالث دحاو لك نوك يف يقابلا اذكو «"هجولا نسح" ههحو نسحك يأ :كلذكو

 .ةثالث هذهف ءارورجمو ابوصنمو اعوفرم «ماللا اذ لومعملاو ماللا نع ةدرحم ةفصلا تناك ام ريظن اذه :هجولا نسح

 .ةثالث هذهف «ةفاضإلاو ماللا نع درحب لومعملاو ماللا نع ةدرجم ةفصلا :هجو نسحو

 ' .ةثالث هذهف ءارورجبو اًبوصنمو اعوفرم ءفاضم لومعملاو ماللا تاذ ةفصلا :ههجو نسحلا

 .ةثالث هذهف ءارورجبو اًبوصنمو اعوفرم «ماللا وذ اًضيأ لومعملاو ماللا تاذ ةفصلا :هجولا نسحلا

 .ةثالث هذهف ءارورجبو ابوصنمو اعوفرم «ةفاضإلاو ماللا نع درجب لومعملاو ماللاب ةفرعم ةفصلا :هجو نسحلا
 نسحلا" :يناثلاو ,"ههجو" رجب "ههجو نسحلا" :امهدحأ :ناعنتمم ةرشع ةينامثلا هوجولا هذه نم نانثا يأ :نانثا

 (طسوتم).ةركن ىلإ ماللا هيف ام ةفاضإ عانتمالو «ةفح اهيف ةفاضإلا ةدافإ مدعل "هحو" رحب "هجو

 اهمازلتسال حصي ال اهإ :موق لاقف «"ههحو نسح" يهو ءاهنم ةدحاو ةلئسم ةحص يف فلتحا يأ :فلتخاو

 ؛هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ اهمازلتسا اوعنمو «حصت :موق لاقو ءنسحلا وه هحولا نأل ؛هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ

 (طسوتم).هجولا نم معأ نسحلا نوكل
 ناك ام وهو نسحأ :اهدحأ «ماسقأ ةثالث وأ اهنم نيتلئسم طاقسإ دعب ةرشع ينامثلا نم يقاوبلا يأ :يقاوبلاو

 ؛ةفاضإلاب هجولا نسح «ههحو عفرب ههجو نسح :هلئاسمو «ةدايز ريغ نم هيلإ جاتحي ام ققحتل ؛دحاو ريمض هيف

 رجاب هجولا نسحلاو «ههحو عفرب ههجو نسحلاو ءاهجو نسحو ؛هجولا بصنو نسح نيونتب هحولا نسح

 (طسوتم).ةفاضإلاب هجو نسحو ءاهجو نسحلاو «بصنلاو



 ةهبشملا ةفصلا E٤ مسالا عاونأ

 اي تعفر ئمو ‹«حیبق هيف ريمض ال امو نسخ ناريمض هيف ناك امو «نسحأ اهنم ّدحاَو
 دوصقملا لوصحل

 ااو عمو نيثتو ثنؤتف فوصوملا ريمض اهيفف الِإو «لعفلاك يهف ءاهيف ريمض الف
 ةفصلا يف يأ لعافلا ددعت مزلي الإو

 .ركذ اميف ةفّصلا لثم نييدعتما ريغ ٍلوعفملاو لعافلا

 .لدو لق ام مالكلا ريخو «رابتعالا ةلق عم دوصقملا لوصحل :نسحأ
 مدع امأو «هيلإ جاتحلا دوجولف هنسح امأ «ناريمض هيف ناك ام وهو «نسحأب سيلو «نسح :اهيناثو يأ :نسح

 بصنب ههجو نسحلاو ؛هرجو هجولا بصنب ههجو نسح :هلئاسمو «هيلإ جاتحلا ىلع دئازلا دوجولف هتينسحأ
 هلئاسمو «ريمضلا وهو «هيلإ جاتحملا مدعل هيف ريمض ال ام وهو «حيبق :اهثلاثو يأ :حيبق (طسوتم).هرحو هحولا

 (طسوتم).هجو عفرب هجو نسحلا «هجو عفرب هجو نسح «هجولا عفرب هجولا نسحو «هجولا عفرب هجولا نسحلا

 .اظفل فوصوملاب طبرلا مدعل :حيبق
 و ا ی وأ ا رع نب e نإو يأ :اهيفف لاو
 ىف لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصن وأ «ةفاضإلاب رج امل لعافلا نأل :فوصوملا ريمض ضم[ :يدنه] ةركنلا يف

 ١58[ :يدنه] .اهل ًالعاف نوكي ريمض اهيف نوكي مرج الف العاف هنوك ةيئيح نم جرح ةفرعملا

 ىلع عمجت و نثتو «ةفصلا ثنؤتف ءارورحب وأ اًبوصنم اهدعب ام ناك اذإ اهيف ريمضلا دوحو ققحت اذإ يأ :ثنؤتف

 ناديزلاو ءاّهجو ةنسح وأ هجو ةنسح دنه :لوقت هريمض لمحت ةفصلا نأ ىلع ءانب ةقباطملل فوصوملا بسح

 [۲۳۹ :قيقحتلا ةياغ] .اهجو نونسح نوديزلاو «هجو ونسح نوديزلاو ءاهحجو نانسح وأ «هجو انسح
 .نامسا دحاو لكل نوكي نأ مزلي الف «نيذه امسا يأ [ةفاضإلل نونلا فذح «نامسا :هلصا] :لعافلا امساو

 ديز يطعمو ءاديز براض :وحن نع زارتحا «هلعاف مسي مل ام لوعفمو لعافلا نع نيزواجتم يأ :نييدعتملا

 بصن امإ امهيف يرجي لب :ماسقألا نم ركذ ام لومعملا نم ايدعت ام عم امهيف يرجي ال نايدعتم امهإف ءامهرد
 ١١١5[ :يدنه] .ةفاضإلا ىلع هرج وأ «ةيلوعفملا ىلع لومعملا

 ؛نييدعتملا ريغ لوعفملاو لعافلا مسا يف زاح لئاسملا هذه نم ةهبشملا ةفصلا يف زاج ام يأ روصلا نم :ركذ اميف

 مئاقلا" :لوقتف «ىلوأ اهيف اهزاوجف «لعافلا مساب اهتحباشمل يه امنإ ةهبشملا ةفصلا يق روصلا هذه زاوح نأل

 اللا نع مئاقلا درجتل ةعستلا روصلا اذكو «"مالغ مئاقلا"و ,"همالغ مئاقلا" اذكو ءاّرجو اًبصنو اًعفر "مالغلا

 اذكو «بورضملا نع ماللا كرتب اذكو «ثالثلا تاكرحلاب "مالغ وأ ءهمالغ وأ «مالغلا بورضملا" :وحن اذكو

 9*١[ :قيقحتلا ةياغ] .روصلا رحآ ىلإ «بألا يميمتلا :وحن ةهبشملا ةفصلاب قحلم هنأل ؛بوسنملا مسا



 ليضفتلا مسا ١ عه مسالا عاونأ

 ىنيي نأ :هطرشو .لعفأ وهو مرغ ىلع ةدايزب كوصومل لعف نم قتشا ام .:ليضفتلا مسا
 لعفلا كلذ يف دماوجلا هب جرح

 لّضفأ ٌديز :لثم هريقل لعفأ اًمُهنم نال ؛بيع لو دول نسل توام هر حالا ب
 بويعلاو ناولألا نم رفصأو رحأ نع زارتحا ا لعفأ ءانب

 aS :لثم «دشأب هيلإ لّصْوُت هريغ دصق نإف «ساّنلا
 درجا ريغل لاثم اذه

 ر ين لموكب Bs 7 :ليضفنتلا مسا

 هيف رع نا عم رفا فوصوم رمأل وأ «لعفلا نم هريغ ىلع ةدايزب فصو امل يأ :فوصومل لعف نم
 «برضأ :وحن اًعيمج نيعونلا ىلع هلامتشال ؛هيلع عقو نمل وأ هب ماق نمل :لقي ملو "فوصومل" :لاق امنإو
 قتشا يذلا لعفلا ف يأ «لعفلا كلذ يف هيلع ةدايزلا ' 'هريغ ىلع ةدايزلاب" دارملاو :ةد ايزب ٥] :ىديه] :رهشاو

 يف ةدايزلا دري مل ذإ ؛هنم وه قتشا يذلا لعفلا يف ةدايزلا هيف دصقي م كين لماك ودنا :وحن دري الف «هنم وه

 هته وه قدا اميف ةدايرلا هيف ةوصقللا نإف «ملعأو برضأ :وحن فالخب «رحآ رمأ يف لب ًالثم لامكلا وأ ةدايزلا

 األ ءامهوحن و بورضو بارق ةفلابملل تنعم يلا ةيلعافلا ءامسأ دحل ا يف لحدي الو ملعلاو برضلا وهو

 د :قيقحتلا ةناغأ . لع ةدايزلا اهيف دصقي مل نكل «ةدايزلا ىلع تلد نإو

 .رشأو ريخأ امهلصأ رشو ريخ :وحنو 00 :لعفأ وهو
 الأ هنم لعفأ ءانب نكميل ؛دئاوزلا نم درحب «يثالث لعف نم نبي نأ ليضفتلا مسا طرشو يأ :ىنبي نأ هطرشو

 ىح دئازلا تفذح نإو «"لعفأ" نكي م ائيش هنم فذحي مل نإف ."جرحختسا" نم هءانب تدرأ ول كنأ ىرت

 «ىلوأو «سلفأ :لثمب لكشي هنأ ملعا .جارختسالا ريثك وأ «جورخلا ريثك هنم دارملا نأ ملعي مل جرحأ وه :تلق
 (طسوتم).بوصأ ناكل ابلاغ هطرشو :لاق ول نذإف ءدرحم يثالث نم اينبم سيل هنأل ؛ىدحأو «ىطعأو

 .يثالثلل ىرخأ ةفص روعأو ىمعأ :وحن نع زارتحا :بيع الو

 ,روعأو «ىمعأو ءرفصأو ءرمحأ :وحن ةدايزلا رابتعا ريغ نم يأ ليضفتلا ريغل نئاكلا "لعفأ" يأ لعفأ ةفص :ةريغل

 وه :ذئنيح تلق ول كنأ ىرت الأ ؛ليضفتلل سيل امه ليضفتلا لعفأ هبتشاو سبللا مزل ليضفتلا لعفأ امهنم يب ولف
 7 1514٠0 :قيقحتلا ةياغ] .ةرمحلا يف دئاز وأ «ةرمح وذ دارملا نأ ملعي ال رمحأ

 دئاوزلا نم درجا ريغو جّرحد :وحن درج يعابر وهو ءروكذملا يثالثلا ريغ ليضفت دصق نإف يأ :دصق نإف

 وهو «بيع الو نولب سيل درحم يثالثب هليضفت ىلإ لصوت «روعلاو ةرمحلا :وحن بويعلاو ناولألاو ءجرختسا :وحن
 (طسوتم).ىمع حبقأو ءاضايب رثكأو ءاحارختسا دشأ وه :لوقت «هل اًبسانم ناك امن حبقأو رثكأو دشأ لثم

 . .درجم ا يثالثلا ريغ ليضفت يأ :هريغ



 ليضفتلا مسا ١ مسالا عاونأ

 لمعتسيو .رهشأو .لقشأو ب مولأو رذعأ :وحن :وحن «لوعفملل ءاَج دقو «لعافلل هسايقو

 نم لضفألا ديز :زوجي الف ا ا ا وأ مب أ ءافاضم هجوأ ةثالث دحأ ىلع

 أ :رثكألا وهو امُهدحأ :ناينعم هلف فيضأ اذإف .ملعي نأ الإ رف ديز الو ءورمع

 0 «سانلا لّضفأ ديز :لثم ؛مّهنم نوكي نأ ٌطرتشيف ؛هيلإ فيضأ نم ىلع ةدايزلا هب َدّصقُت

 .هيلإ مهتفاضإب مهنع هجورخل ؛هتوحإ نسحأ فسوي :ُزوجي الف

 «سابتلالا لصحل امهنم دحاو لكل يب ول هنأل ؛لوعفم نود لعافلل نبي نأ ليضفتلا مسا سايقو يأ :هسايقو

 ةغلابملا نألو «مزاللا لعفلا نم رمألا رثكأ يف هنأل ؛ليضفت الب لاعفألا رثكأ يقبل لعافلا ىلع لوعفملا حجر ولو

 (طسوتم).لوعفملا نم رثكأ لعافلا نأل ؛لوعفملا يف اهنم نسحأ لعافلا يف

 .ةيروهشم رثكأ يأ :رهشأو .ةيلوغشم رثكأ يأ :لغشأو .ليلق هنكل لوعفملل اًينبم ليضفتلا مسا :ءاج دقو

 «وقلا لضفأ ديز :وحن افاضم نوكي نأ وهو .هجوأ ةثالث دحأ ىلع ليضفتلا مسا لمعتسي دقو يأ :لمعتسيو

 ملعيل ةثالثلا هذه دحأ عم لمعتسي امنإو «لضفألا ديز :وحن ماللاب افرعم وأ ءورمع نم لضفأ ديز :وحن ْنِم عم وأ
 "ماللا" نم دحاو لك ءانغتسا لوصحل ؛ورمع نم لضفألارديز :لاقي نأ زوجي ال نذإف هيلع لضفملاو لضفملا

 (طسوتم).هيلع لضفملا نييعت ىلع اهنم دحاو لك ةلالدل رخآلا نع "نم"و
 .امهنم نينثا عم هلامعتساب :زوجي الف .موقلا لضفأ ديز :وحن هجوأ ةثالث ىلع هلوق نم لدب :اًفاضم

 ةثلث دحأ عم لمعتسي يأ «غرفم ئثتسم هيلع لضفملا :ملعي نأ الإ .اهنم دحاو نودب هلامعتساب :ديز الو

 لك نم ربكأ يأ ربكأ هللا :وحن ةنيرقلا ىلع ٌءانب ردقيف «هيلع لضفملا ةيمولعم تقو الإ تاقوألا عيمج يف ءايشأ
 مسا جرخي وأ ملعي نأ الإ يأ فوذحم انهه فوطعملاو «هنم مركأ يأ مركأ ورمعو ميرك ديز :وحنو «ريبك
 [؟ 4١ :قيقحتلا ةياغإ] .ءايشأ ةثالث دحأب هلامعتسا نع ئيغتسيف «ليضفتلا نعم نع ليضفتلا

 هيلإ" ريمض :هيلإ .ليضفتلا مسا فوصوم ةدايز يأ :ةدايزلا .ناثلا نيعملا نم رثكأ نيعملا اذهو يأ :رثكألا وهو

 [؟ 47 :قيقحتلا ةياغ] .بيلغتلا ليبس ىلع اًعبت هيف نولحاد ءالقعلا ريغو «ءالقعلل "نم" ةملكو "نم" ىلإ دئاع

 نأ طرتشي هنأ لحألف يأ :زوجي الف .لامعتسالاو عضولا مكحب كلذو «مهيلإ فيضأ نمم يأ :مهنم نوكي نأ

 ريدقتب هنأل ؛نيضيقنلا عامتحا همازلتسال ؛هتوحخإ نسحأ فسوي :لاقي نأ زجي مل «هيلإ فاضملا يف ًالخاد نوكي

 ةلمج نم هنأ هيف طرتشي هنأ ريدقتبو «مهنم اًجراخ نوكي نأ مزل فسوي ىلإ دئاعلا ريمضلا ىلإ ةوحإلا ةفاضإ

 (طسوتم).نيضيقنلا عامتجا وهو «مهنع اًجراخو مهيف الحاد نوكي نأ مزليف «مهيف ًالخاد نوكي مهيلإ فاضملا



 ليضفتلا مسا | 4۷ مسالا عاونأ

 .هتوخإ نسحأ فسوي زوجيف «حيضوتلل فاّضيو ةقلطُم ةدايز دّصقُت نأ :ئباثلاو

 َنِم دب الف «ماللاب ُفَرعُملاو يناثلا اًمأو «هل وه نمل ةقباطلاو ٌدارفإلا لوألا يف زوجيو
 520 رهظم يف لمعي الو .ربغ ال ركذم درفم ْنِمب يذلاو ,ةقباطمل

 ىلع ال ةقلطم ةدايزو ليضفت هب دصقي نأ وه افاضم هنوك نيح هب دصقي يذلا يناثلا نعملاو يأ :ياشلاو
 (طسوتم).هتدلب لهأ رعشأ ديز وحن «حيضوتلاو صيصختلل ةفاضإلا هذه نوكيف «هيلإ فاضي ام

 ظفل ركذ نأل ؛لصفملا بحاص هركذ يذلا صيصختلا ظفل نع لدعو حيضوتلا ظفل راتحا امنإو :حيضوعلل

 فسوي" ليلدب كلذك سيلو «ةركنلا ىلإ ةفاضإلا مازتلا مهوي تاركنلا ىلإ ةفاضإلاب صوصحملا ”صيصختلا'
 ۲٤۲[ :قيقحتلا ةياغ] ."ناورم يب الدعأ جشألاو صقانلاو «هتوحخإ نسحأ

 فسوي :لاقي نأ زوجي «هيلإ فاضي ام ىلع ليضفتلا هب دصقي الو «ةقلطم ةدايز هب دصقي هنأ لحأل يأ :زوجيف
 ( (طس وتم).هيلإ فاضملا يف هلوحد مدعل ؛نيضيقنلا عامتحا مزلي مل هنأل ؛هتوخإ نسحأ

 ناديزلاو «موقلا لضفأ ديز :وحن لاوحألا عيمج يف دارفإلا لوألا ىعملاب ا :لوألا يف زوجيو

 ءاهنم دحاو لك يف هيلع لضفملا ركذ هنأ ثيح نم لعفأل اًماشم هنوكل ؛موقلا لضفأ نوديزلاو «موقلا لضفأ

 نادنهلا «موقلا ىلضف دنهو «موقلا ولضفأ نوديرلاو موقلا الضفأ ناديزلاو ءموقلا لضفأ ديز :وحن ةقباطملا روجيو

 (طسوتم). "نم" لعفأ يف اهمدعو هيف ةفاضإلا ثيح نم لعفأل افلاخم هنوكل ؛موقلا تايلضف تادنهلا «موقلا ايلضف

 دوصقملا فاضملا ليضفتلا مسا يأ يناثلا ع ونلا امأو يأ] :يباثلا اًمأو .تباث ليضفتلا مسا وه نمل يأ :وه نمل

 امهيف دبالف «ماللاب فرعملاو ,صيصختلاو حيضوتلا درحب فاضملا وهو يناثلا ئعملب فاضملا امأ [ةقلطم ةدايز هب

 لضفملا ركذ مدعل "نم لعفأ" امهتكاشم وهو ةقباطملا نم عناملا مدعو ةقباطملل نيقحتسم امهوكل ةقباطملا نم

 اًركذم اًدرفم الإ لمعتسي ال "نم" عم يذلا ليضفتلا مسا يأ :يذلاو (طسوتم).ةرهاظ امهتلثمأو ءامهيف هيلع

 مزل الإو "نم" ركذ لبق هثينأت الو هعمج الو ليضفتلا مسا ةينثت نكمي ال ٍدئتيحو «هنم ءزجلاك "نم" ةروريصل
 نيبو مسالا نيب ءيشب لصفلا زاوج مدعل هدعب الو «همامتب مسالا يضم لبق ثينأتلاو عمجلاو ةينثتلا ةمالع قاحلإ

 ناك ءاوس ءاقلطم رجلا فرح ةطساو الب هب لوعفملا يف ليضفتلا مسا :لمعي الو .هثينأتو هعمجو هتينثت ةمالع

 [؟ 44 :قيقحتلا ةياغ] .رهظم لعاف يف لمعي ال اذكو ءارمضم وأ ارهظم
 ةفصلاك لعفلا هباشت ام ةمياشمل وأ ءلوعفملاو لعافلا يمساك لعفلا ةمباشم لمعت امنإ تافصلا نأل :رهظم يف

 غ منيح ا تلاع ل تقلا یو ع ىلع ل عانلا نتا ا ا
 = لصأ وه اميف عمجي الو ثي ال هنأل ؛لعافلا مسا فلاخي اذكو ءاهيلع لدي ال لعفلاو «ليضفتلا وهو ةدايزلا



 ليضفتلا مسا 4۸ مسالا عاونأ

 رايتعاب هسفن ىلع لوألا رابتعاب لّضفم ٍبّبَسُمل عملا يف َوُهَو «ييشل ةفص ناك اذإ الإ

 نسح ىنعمي هنأل دبر نع ينم لحكلا هيلع يف نسحأ الجر تيارا :لثم ایس ةزيغ

 :لوقت نأ كلو ءلحكلا وهو 86 هلوُمعَم نيبو هنيب اولّصفل اوعفر ول مهتا عم

 ى و صم و اًرولكم اقلاغم ةظينلاو البا وغفل ف ليعبر اا د
 لعافلا يق لمعي ذعنيحف «نتملا يف ةروكذملا ةثالثلا طئارشلا تدجو اذإ الإ ءةيوق تالومعم نم امهنأل ؛اًرهظم لعافلا

 [۲ ٤٤ :قيقحتلا ةياغ] .اًيرق هنايب فرعتس امك ذفنيح هلامعإ يف ةرورضلا مايقلو «لعفلا نعم. ريصي ٍذقيح هنأل ؛رهظملا

 .روكذملا لاثملا يف لحرك ءيش ىلع اًيراج ليضفتلا مسا ناك اذإ الإ يأ [ظفللا يف ليضفتلا مسا] :خلإ اذإ الإ

 لاثملا يف لجرك لوألا فوصوملاب .هقلعت رابتعاب يأ :لّوألا رابتعاب .لضفم ببسمل يأ ببسم ةفص :لضفم

 يأ «لضفملا قلعتم :هريغ رابتعاب [؟ 44 :قيقحتلا ةياغ] .ام لحجر نيع رابتعاب ًالضفم لحكلا نوك ىفن ثيح

 يف هيلع ًالضفم لحكلا نوك لاثلا يف ىفن ثيح لاثلا يف ديز نيعك لوألا فوصوملا ريغل يأ هريغل هقلعت رابتعا
 ام اف يآ قرد رضع ةفص وا ام لف مسا نوك لاح يأ :ايفنم [۲ ٤٤ :قيقحتلا ةياغ] .هنيع

 كلذ ببسمل ةفص عملا ف وه ءيش ىلع اًيراج ناك اذإ الإ ءرهظم يف لمعي ال ليضفتلا لعفأ يأ :تيأر ام لغم
 ءايفنم ليضفتلا اذه نوك لاح ءيشلا كلذ ريغ رابتعاب هسفن ىلع لضفم ءءيشلا كلذ رابتعاب لضفم «ءيشلا

 ةفص نعملا يف وهو «لحر ىلع راج نسحألاف «ديز نيع يف هنم لحكلا هنيع يف نسحأ الحر تيأر ام :مهوقك

 لاح ديز َنيع نيعأ «لحرلا ريغ رابتعاب هسفن ىلع لضفمو «لحرلا رابتعاب لضفم لحكلاو «لحكلا وهو «هببسمل

 لعفلا ةلالد مدعل لعفلا نعم هنوك مدعل روكذملا طرشلا دحوي ملذإ ؛رهظملا يف لمعي مل امنإو ءاّيفنم ليضفتلا اذه نوك

 نأل ؛طرشلا اذه ريغ نم رمضملا يق لمعي هنأل ؛رهظم يف لمعي الو :لاق امنإو ءليضفتلا ىلع هتلالدو ليضفتلا ىلع

 :لاخخ وأ ليضفتلا نعت زابتعاب نسخا فرط :هنيع يف (طسوتم).طرشلا ىلإ جاتحيف ؛ىوقأ رهاظلا يف لمعلا

 عم هنأل ؛رلئئيح لمع امنإ يأ ءروكذملا طرشلا لوصح دنع ليضفتلا مسا لمع ةلع ىلإ ةراشإ :نسح ىنعمب هنأل

 الجر تيأر ام :كلوق نعم وه ديز نيع يف هنم لحكلا هنيع يف نسحأ ًالحر تيأر ام :كلوق نعم نأل ؛نسح

 مهنأ عم نسح نئيعمب نكي مل هنإف ءطرشلا اذه دجوي مل اذإ ام فالخب ءديز نيع يف هنسح لثم لحكلا هنيع يف نسحأ

 ءأدتبم ربخ ناكل نسحأ وهو روكذملا انلاثم يف ليضفتلا مسا اوعفر ولو «هوعفرل ٍلئتيح ليضفتلا مسا اولمعي مل ول

 (طسوتم).زئاج ريغ وهو لحكلا وهو «يبنحأب هنم وه يذلا هلومعمو نسحأ نيب لصفلا مزليف ءأدتبم لحكلا وأ
 |[ فنه ًادتبم هنأ ىلع لحكلاو .a .ةاحنلا نأ عم يأ :مهأ عم

 نأ يهو ءادحاو امهانعم نوك عم ىلوألا نم رصحخأ ىرخأ ةرابعب هيف لوقت نأ كل زوجيو: يأ :لوقت نأ كلو

 (طسوتم).ديز نيع نم لحكلا هنيع يف نسحأ ًالجر تيأر ام :لوقت



 ليضفتلا مسا 4۹ مسالا عاونأ

 نيَعك تير ام : :تلق نيَعلا ٌركذ َتمَّدق نإف ءِديز نْيَع نم لحكلا هنيَع ف يف نّسحأ

 :ةعطق يف "ىرأ الو لثم ؛لحكلا اًهيف َنّسحأ ليَ

 داو ميلي نيج ٍعابسلا يداوك ىرأ الو عاَبَّسلا يداو ىلع تررم

 انامل تر اهل ةفوحأو ةا هو هب َلقأ

 دوصقملا نأل ؛"ديز نيع لحك نم" :ريدقتلا ذإ نيعلا وهو «"نم" رورجم نم فاضملا فذحب هراصتخاف :لحكلا

 [ ٤١ :قيقحتلا ةياغ] .نيعلا ىلع لحكلا ليضفت ال ءلحكلا ىلع لحكلا ليضفت مالكلا اذه نم

 :كلوقك ءاهعم "نم" ركذ ريغ نم ىرخأ ةرابع هيف زاج ليضفتلا مسا ىلع نيعلا ركذ تمدق نإ يأ :تمدق نإف
 :هيوبيس هدشنأ ام لثم وهو «لحكلا اهيف نسحأ ائيع ديز نيعك تيأر ام يأ ءلحكلا اهيف نسحأ ديز نيعك تيأر ام

 اًيداو ملظي نيح عاَبَسلا يداوك وا الو عاَبّسلا يداو ىلع تررم

 اًيراَس هللا ىقو ام الإ فّوحأو هلا لإ e رنا

 هلع "ىرأ الو" "نم" ركذ ريغ نم "لقأ" وهو ؛ليضفتلا لعفأ ىلع -عابسلا يداو وهو- هيلع لضفملا مدق هنأل

 لاح ةيفرظ ةلمج 53 ."ىرأ الو" :هلوقل ناث لوعفم "عابسلا يداوك"و «تزرم هلماعو لاح هنإف بصنلا

 ناك "رصبأ" نيعمب "”ىرأ" انلعج نإو ؛"ىرأ" :هلوقل لوأ لوعفم هنأب بوصنم اًيداوو «"عابسلا يداو" نم

 “"لقأ" لعاف "بكر"و ,"ايداو"ل ةفص "لقأ"و «"ىرأ ال"ب اقلعتم اناس أ "ين نم الاح "عابسلا يداوك"

 بوصنم "ايراس"و "نم" نعم. "ام الإ" :هلوق يف "ام"و ,"لقأ" ىلع فطع "فوحخأ"و «"لقأ" نع زيمت "ةيأت"و

 (طسوتم).ردصملا عقوم ةعقاو ةفص نوكيف «ىوس نعم زييمت وأ "فوحأ" ريمض نم لاح هنأب
 ءابلا حتفب عبسلا عمج لصألا يف نيسلا رسكب "عابسلا يداو ىلع تررم" :هلوق :عابّسلا يداو ىلع تررم

 طساق نب لئاو هبرم تارف ىلع دلب حتفلاب ةقرلا قيرطب عابسلا يداوو «ناويحلا نم سرتفملا :افوكسو اهمضو
 :لاقف «يعّبسأ توعدل ىب تممه نمل هللاو :تلاقف «ءابخلا يف ةدرفنم اهآر نيح امب وهف ؛ميرُد تنب ءامسأ ىلع

 !رمك اي !عبض اي !دّيس اي !ناحرس اي !بد اي !دهف اي !بئذاي !بلك اي :تحاصف «كريغ يداولا يف ىرأ ام

 (تايبألا لح).سوماقلا يف امك عابسلا يداو الإ اذه ىرأ ام :لاقف ,فويسلاب نوداعتي اوؤاجف

 دو ناهس لل نا مديرت مكن أ لاو دندوب نادزدو رايس اج لارد ہک واو 72 زب ج :عابسلا يداو ىلع تررم

 وراد هاك ملل يا رك عرابس یوا و زارت ف اا میدن آد هدزاار اياب لآد نر آی لاراوس لايايب لأبدوب مک ی واو چک یک راہ تو

 [توريب رداص راد ۰۱۱٤/٤ :برعلا ناسل].يحايرلا ليلو نب ميحس ةعطقلا هذه دشان(نيملعتملا جارس) .ارودنور بش ملاقت ےس ارغ



 هصاوخو لعفلا فيرعت . 10۰ لعفلا

 :لعفلا

 دق لوخد :هّصاوح نمو .ةثالثلا ةنمزألا دحأب ٍنرتقم هسفن يف ىتعم ىلع لد ام

 .تلعف ءاتوحنو ا ثينأتلا ءات قوحلو ,مزاوجلاو ,فوّسو ,نيسلاو

 قوحل تت 7 --
 :هلوقف :لّدام [؟ 4 :قيقحتلا ةياغ] .لاقف لعفلا مسق نايب يف عرش مسالا مسق نايب نع غرف امل مث :لعفلا
 هنع ج رخي "ةثالثلا ةنمزألا دحأب نرتقم" :هلوقو «فرحلا هنع جرخي "هسفن يف" :هلوقو «ثلثلا ملكلل لماش "لدام"

 ءعضولا لصأ بسحب نارتقالا :نارتقالابو «ةيلوألا ةلالدلا :ةلالدلابو «ةملكلا :"ام"ب داري نأ يغبنيو «مسالا

 (طسوتم).مسالا دح يف ةروكذملا ضوقنلا هيلع هجوتي ال نح
 ءلعفلا ليلقتل وأ «لاحلا ىلإ يضاملا بيرقتل لمعتست امنإ اهنأل ؛لعفلاب "دق" تصح امنإو «جرح دق :وحن :دق لوخد

 فوسو «جرخيس :وحن :فوسو نيسلاو ۲١۸[ :قيقحتلا ةياغ] .لعفلا يف الإ روصتي ال كلذ لكو «هقيقحت وأ
 لابقتسالا ديق يفو «لعفلا يف الإ سيل اذو «يعضولا لابقتسالا ىلع ةلالدلل اعضو امهنأل ؛لعفلاب اتصح امنإو ؛جرخي
 لابقتسالا نيس يهو «ةدوهعم نيس دارملا نأل ؛ماللاب نيسلا فرع امنإو ءادغ براض ديز :وحن نع زارتحا يعضولا

 امنإو ءسكتمركأ :وحن رادلا دعب بلطأسو رفغتسأ وحن «ةسكسكلا نيس الو «قيقحتلا نيس الو «لاعفتسالا نيس ال
 [؟ 45 :قيقحتلا ةياغ] .ديعبلا لابقتسالا ىلع فوس ةلالدو بيرقلا لابقتسالا ىلع اهتلالدل ؛'فوس" ىلع نيسلا مدق

 ؛لعفلاب مزاوحلا تصح امنإو ءبرضأ برضت نإو «برضي الو «برضيلو «برضي الو «برضي مل :وحن :مزاوجلاو
 وأ ."يهنلا ال"ك «لعفلا نع يهنلل وأ «"رمألا مال"ك لعفلا بلطل وأ "الو مل "ك لعفلا يفنل تعضو اهنأل

 [؟ 45 :قيقحتلا ةياغ] .لعفلا يف الإ روصتي ال يناعملا هذه نم لكو «طرشلا تاودأك لعفلاب ءيش قيلعتل
 امنإو «مسالاب صتخت اهإف ةكرحتملا ءاتلا نع زارتحالل ةنكاسلاب ءاتلا ديق امنإو «تلعف ءات :وحن :ءات قوحلو

 ءلعفلا وهو ءلعاف هل اع الإ قحلي الف ءلعافلا ثينأت ىلع لدت امأل ؛لعفلاب ةنكاسلا ثينأتلا ءات تصح

 اهثينأت ىلع ةلالدلل ةكرحتملا ثينأتلا ءات نم اهقحل اع اهنع تنغتسا تافصلا نكل «تافصلا نم هب قحلأ امو
 ؛لعفلاب ةنكاسلا ثينأتلا ءات تصتخا مرح الف «هيلع تقدص اميف اهلعاف نيبو اهنيب داحتالا ناكل ؛اهلعاف ثينأتو

 لقثو مسالا ةفخل ةيمسالا نم نوكسلاب ىلوأ تناكف ءمسالل ةقحاللا ءاتلا نيبو اهنيب قرفلل تنكسأ امنإ اهنألو

 صح امنإو «ةزرابلا ةكرحتملا رئامضلا نم تلعف ءات سنح وه ام يأ :ءات وحنو [؟ 49 :قيقحتلا ةياغ] .لعفلا

 .هعورف وأ لعفلل نوكي امنإ لعافلاو «لعاف هل امم. الإ قحلي الف «لعافلا ريمض هنأل ؛زرابلا كرحتملا ريمضلا

 زرابلا صحو ءلصألاو عرفلا يواست موزل نع اًررحت -زرابلا وهو- ريمضلا يعون دحأ عنم. هنع هعورف تطحو
 [؟ 144 :قيقحتلا ةياغ] .ردحأو قيلأ ميمعتلاب وهو ءرصخأو فحأ نكتسملا نأل ؛عنملاب



 عراضملاو ءيضاملا ٠6 مسالا عاونأ

 .واولاو «كرحتملا عوفرملا ريمضلا ريغ عم حتفلا ىلع نيم «َكِناَمز لبق نامز ىلع لد ام :يضامل

 نيّسلاب هصيصختو اكرتشم هعوقول "تأ

 CO DS A EE 00 هل نونلاو ءادرفم a لا .فوس وأ
 لعفأ :وحن ائنؤمو اركذم

 ا" يفورح دحأب 00 هَبشأ ام :غراضملا

 لبق نامز ىلع لد لعف يضاملا يأ [.لاقف «رمأو ؛عراضمو «ضام :ماسقأ ةثالث ىلع مسقني لعفلا مث] :يضاملا

 جرخي "كنامز لبق" :هلوقو «لاعفألا عيمجل لماش "نامز ىلع لد ام" :هلوقف «لاحلا نامز وهو «هيف تنأ نامز

 تعبو تجوزو «تبرض تبرض نإو «برضي مل :لثك ضقتني الكل «عضولا بسحب وه امنإ ةلالدلاب دارملاو «هادعام

 (طسوتم).هب ملعلل هحرصي مل و ءسمأ :لثع, ضقتني الثل لعفلا وه "ام"ب دارملاو «ءاشنإ

 فودذحم أدتبم ربح وأ «ىمر :وحن اًريدقت وأ ءبرض :وحن ءاظفل حتفلا ىلع يبم يضاملا يأ «ربخ دعب ربح : :ينبم

 ريمضلا ريغ عم لاق امنإو «فحأ هنوكل حتفلا ىلع بيو «مسالا عقوم هعوقول ةكرحلا ىلع يب امنإو «ئبم وه يأ
 ةيلاوتم تاكرح عبرأ عامتجا مهتهاركل ؛تبرض :وحن «هنوكس بحو ريمضلا اذه عم ناك نإ هنأل ؛عوفرملا

 :لثم نع اًزارتحا "كرحتملا" ب عوفرملا ريمضلا ديق امنإو «هلعافب لعفلا لاصتا ةدشل ةدحاولا ةملكلاك وه اميف

 (طسوتم).اوبرض :وحن ةسناجملل همض بحو واولا عم ناك ول هنأل ؛"واولا ...ريغ عم" :لاق امنإو ءابرض

 «"نيتأ وأ «يتأن وأ «تيأن" اهعومجم يلا ةعبرألا فورحلا دحأ ةدايز ببسب يأ «ةيببسلل ءابلا :فورح دحأب

 وهو «ةبيغلا فرح ىلع باطخلا فرحل اًكيدقتو «يلكتملا فرح نيب اقيرفت هيف نأل ؛"نينأ" بيك رت نع لدغ

 نكلو «"تيأن" فالخب «مالكلا ىهتنم بطاخملاو «بطاخملاو ملكتملا نيب طسوتم بئاغلا ذإ ؛بيترتلا فالح
 ةفص هتيحالصلف نعم اّمأو «ةعبرألا فورحلا هنمضتل رهاظف اًظفل امأ «ئمعمو اظفل ماقملا بساني "نيتأ" بيكر ت

 تيأن فالخب «هجو لك نم ماقملا نم يبحأب سيل بيكرت وهف «ع راضملا لوأ يف ةيتآ اهنأل ؛ةروكذملا فورحلل

 [؟ 5٠ :قيقحتلا ةياغ] .دعبلا يعم. يأنلا نم هنأل ؛ئعملا يف ماقملا اذه نع هدعب يف ءافح ال ذإ

 صيصختك نينامزلا دحأب فوسو نيسلا ببسب عراضملا صيصختل يأ «"هعوقو" :هلوق ىلع فطع :هصيصختو

 ٠٠٠١| :قيقحتلا ةياغ] .ةنيرقلاب يناعملا دحأب نيعلا ظفل صيصختكو «دهعلا مال لوحدب دارفألا دحأب ةركنلا

 تارابتعالاب عمجلل حلصي اذكو «نيفلتخم وأ نيثنؤم وأ نيركذم اناك ءاوس «هريغ عم ملكتملل يأ :هل نونلاو

 مظعملا مهّدعل عمجلا نع اًراحب (٠٠:فهكلا صم نحن :ىلاعت هلوقك "لعفن" :مظعملا دحاولا لوقيو «ثلثلا

 وه امنإو «هب دتعملا عقلا مالكلا يف "متلعفو ءاولعف" نيمظعملا بطاخملاو بئاغلا دحاولل ىج ملو «ةعامجلاك

 ١4/5[ :يضر] .نيدلوملا لامعتسا



 هبارعإو ؛عراضملا 1 لعفلا

eفورحو .اه ريغ بئاغلل ءايلاو 5  

e 

 ةروكذللا دئاوزلا يأ

 درجا ا ,مزجو «بصنو عفر هبارعإو . TT الو :ديكأت لون هب

 دحاو هعم ناك اذإو «ةعامج وأ نينثا وأ اًدحاو ملكتملا ريغ يأ «هريغ عم اًنورقم هنوك لاح يأ لاح :هريغ عم

 [؟ 5٠ :قيقحتلا ةياغ] .لعفن ناعما طاع نانثا هعم ناك اذإو «ێثم ناك

 .انۇم وأ اًركذم ءاعومجم وأ ئثم وأ اًذحاو يا : :اقلطم

 نم لدب هنأ ىلع وأ «ةفرعملا ىلإ فيضأ نإو ةركن "ريغ" نأل ؛رظن هيفو «بئاغلل ةفص هنأ ىلع رجلاب :امهريغ
 هنأب بيحأو ؟ةراكنلا عم انهه فصوي ملو ءاهفيصوت بحي ةفرعملا نم الدب تناك اذإ ةركنلا نأل ؛رظن هيفو بئاغلا

 «لاح بصنلابو «ةفوصوم ةركن لدبلاف ءامهريغ بئاغ :ريدقتلاو «لدبلا ةفص وه ةقيقحلابو «حماستلا ىلع لدب

 [؟٠5 :قيقحتلا ةياغ] .ملكتملا درفملل لقي مل ذإ ءاًدرفم ملكتملل ةزمه اف :لاق ثيح قبسلا ةقفاومل ىلوألا وهو

 يعابرلا يف تمض امنإو «فحأ هر حتفلا اهيف لصألاو «فورحلا هذه نايب :ةعراضملا فورحو

 كنأ ىرت الأ «يثالثلا نيبو هنيب اقرف "مركو «لتاقو ءجرحّدو «مركأ" :وحن «فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام وهو

 نوكل سكعلاب لعفي ملو «سابتلالا لصح امهعراضم يف ةزمهلا حتفب "ٌبرضأ" "برضو ءَبّرصضَأ'" نم :تلق ول

 (طسوتم).كلذ ريغو «لعفتساو «لعتفاو «لعفنا :وحن حتفلا يعابرلا ريغ يف لحديف «لقأ يعابرلا
 مسالا ةياشمل عونلا اذه برعأ امنإو «هيف بارعإلا ةلع مدعل لاعفألا نم عراضملا ريغ برعي مل امنإو :برعي الو

 ىلإ دنسم هنأ ملعي مل هلبق ام ىلع برعأ ول هنأل ؛ديكأتلا نون هب لصتا اذإ عونلا اذه برعي مل امنإو رم ام ىلع

 ءزئاح ريغ وهو نيونتلا هبشي ام ىلع بارعإلا ىرحل هيلع برعأ ولو «"نبرضي له" :وحن «هريغ ىلإ وأ دحاولا
 «"نلعفو «تلعف" ىلع اًسايق اهلبق ام نيكست تبحو نونلا هذه نأل ؛عمجلا نون هب لصتا اذإ اًضيأ برعي مل اغنإو

 ( .بارعإلا رذعتي نوكسلا دنعو

 . (طسوتم).مسالا بارعإ ىلع هبارعإ ةيزم مزلي الكل رح هل سيل[ مسالاب صتحملا رجلا ناكم] :ةزجو
 هقحتسي ام فنص لك ىطعيل بارعإلا يف فلتخت امف ,بارعإلا يف عراضملا فانصأ ليصفتل نايب :درجا حيحصلاف

 ةبطاحملا وأ ءاّركذم وأ ناك اثنؤم «عمجلاو ةينثتلل وه يذلا عوفرملا زرابلا ريمضلا نع درحملا حيحصلاف «بارعإلا نم

 «برضي نلو «برضي وه :لوقت «مزحلا لاح نوكسلابو «بصنلا لاح ةحتفلابو «عفرلا لاح ةمضلاب هبارعإ «ثنوملا
 (طسوتم).ءاي الو واو الو «فلأ هرخآ يف نوكي ال يذلا عراضملا لعفلا :حيحصلاب دارملاو «برضي ملو



 عراضملا بارعإ or . لعفلا

 «نوكسلاو ةحتفلاو ةمضلاب. ثنؤملا بطاحملاو س ةينثتلل عوفرم ز زراب ريمض نع

 :لثم ءاهفذح و نونلاب كلذ هب لصتملاو ." 3 برضي مو «برضي نأو «برضُي' :لثم

 2 لصتملاو ج

 ءاظفل ةحتفلاو ءاريدقت ةمضلاب ِءايلاو واولاب لتعملاو « نيبرضتو وبرضو «نابرضي'

 نع درج اذإ عفتريو .فذحلاو ءاريدقت ةحتفلاو -- فلألاب لتعملاو ,فذحلاو
 عراضملا مزحلل ةمالع امزج رخآلا

 E ولا SO DISSES ناب بصتنيو . يز موقي : : وک مزاجلاو بصانلا
 ةرديضلا ا

 «برضت دنهو «برضي ديز" :وحن «رتتسملا ريمضلاب لصتملا ع راضملا بارعإ نأل ؛زرابلاب ريمضلا ديق امنإ :زراب

 امم ”كبرضي" :وحن لمشيل عوفرملاب هديق امنإو ,نوكسلاو ةحتفلاو ةمضلاب "برضتو «برضأو «برضت تنأو
 ١۷/٤[ :فرصتب يضر] .نوكسلاو ةحتفلاو ةمضلاب هبارعإ نإف ءبوصنملا زرابلا هب لصتا

 .ابطاخم وأ اًبئاغ ءثنؤم عمج وأ ركذم عمج ناك ءاوس :عمجلاو

 .ةمضلاب برعي يأ "حيحصلاف"::هلوقل ربح :ةمضلاب

 لاح نونلا توبثب يأ «ةروكذملا رومألا دحأب عوفرملا زرابلا ريمضلا هب لصتملا عراضملا بارعإو يأ :هب لصتملاو

 «نوبرضي مهو «نابرضت امتنأو «نابرضي امه :يهو «ةلثمأ ةسمخ يف وهو ءبصنلاو مزجلا لاح اهفذحبو «عفرلا

 امإو «يبرضت ملو ءاوبرضي ملو ءابرضي مل و ءيبرضت نلو ءاوبرضي نلو ءابرضي نلو «نيبرضت تنأو «نوبرضت متنأو

 ةلزسنم. هنأل ؛مزجلا لاح نونلا طقس امنإو «ءامسألا يف عومجملاو ئثملا ةروص اهتماشمل فورحلاب اهارعإ لعج

 ف مزجلا نوكل بصنلا لاح نونلا طقسي امنإو «نونلا كلذك مزحلا لاح ةكرحلا طقسي امك «درفملا يف ةكرحلا

 (طسوتم).لاعفألا يف مزحلا بصنلا عبتت ءامسألا يف رجلا بصنلا عبتت امكف ءءامسألا يف رجلا ةلزنم لاعفألا

 ( .ءايلاو واولا ىلع ةمضلا لقثل ؛يمريو ءوعدي وه :وحن :اًريدقت
 .ةحتفلا ةفخل عناملا مدعو «يظفللا بارعإلا ةلاصأل ؛يمري نلو وعدي نل :وحن بصنلا يف :اظفل ةحتفلاو

 .لاح نينكاسلا عامتجا نأل ؛مري ملو «عدي مل :وحن مرحلا يف :فذحلاو

 .ام ةكرح لبقي ال فحألا نأل ؛ىشخيو «ىضري وه :وحن اًبصن :اًريدقت

 ,ديز موقي :لثم مسالل حلصي اًعقوم هعوقو عفارلاف ,مزاج لكو «بصان لك نع يأ :مزاجلاو بصانلا نع

 مسالاب همالك أدبي نأ حلصي ا عضوم يف ملكتلا ءادتبا يف ملكتملا نأل ؛مسالا عقوم عقاو "موقي" نإف

 [؟57 :قيقحتلا ةياغ] .مسالل حلصي اًعقوم اًعقاو لعفلا كلذ ناك لعفلاب أدتبا اذإف «لعفلاب وأ



 عراضملا بصاون of لعفلا

 «واولاو «ءافلاو «دوحجلا مالو < و دب ةر نأبو «يکو «نذإو لو

 كمركأف فرز اهلحدأل ترس :

 ملعلا دعب قت لاو كأ ربع اوُموصَت ناول < ا كح اا .وأو

 يلا نأ يأ ١8( 14 :ةرقبلا) نونلا فذحب بصنلا لاثم ةحتفلاب بصنلا لاثم 0

 ءائون فلألا لدبأف "ال" هلصأ :ءارفلا لاقو ءلصأ نع ةريغم ريغ هسأرب فرح هيوبيس دنع "نل" :نذإو نلو

 «ءيش يأ" يف "ءاملعو شيأ"ك لامعتسالا ةرثكل ؛ةزمهلاو فلألا فذحب رصقف "نأ ال" هلصأ :ليلخلا لاقو

 امك ءاهيلع اهزيح يف ام مدقت زاج املو ردصملا ليوأتب اهدعب ام ناكل كلذك ناك ول :هيوبيس لاقو «"ءاملا ىلعو

 ٠ اًديز :وحن ءاهيلع اهزيح يف ام مدقت نع عنم الو ءاهدعب ام ةيردصمل نعم الو ءاهيلع "نأ" زيح يف ام مدقت زج م
 عم هاضتقم نع بيكرتلاب ةملكلا ريغتت نأ دعبي ال :لوقي نأ ليلخللو ,"نأ" زيح يف ام فالخب «برضأ نل

 «ضيضحتلا نعم ثدحيو اهانعم لطبي "ال" عم بكر اذإ "ول" نأ ىرت الأ «فنأتسم عضو بيكر تلا ذإ ءامكحو
 ةياغ] .دكؤ ملا يفنلا ئيعم ةدافإ ىلإ نونلاب لادبإلا دعب هدنع "ال" ريغت ثيح ىارفلا لاق اذكهو «نترخأ الول :وحن

 .حلإ افوك لاح "نأ"ب عراضملا بصتني يأ "نأب" :هلوق ىلع فطع :ةردقم نأبو [؟ 57 :قيقحتلا

 8 :لافنألا) بدیل سا ناك امو :وحن يفنملا ناك ربح يف ةدئازلا ةراجلا ماللا يهو :دوحجلا مالو

 نأ ىلإ يأ ءيقح ييطعت وأ كنمزلأل :وحن "الإ وأ ىلإ" نعم :وأ و .نبللا برشتو كمسلا لكأت ال :واولاو
 "يك مالو «دوحجلا مالو «يح" نيعأ لوألا ةثالثلا نأل ؛فورحلا هذه دعب "نأ" ردق امنإو «نأ الإ وأ «ٰنيطعت

 «راجلا "ىلإ" نيعمب "وأ" ْيعأ ةريخألاو ؛ةيردصملا "نأ" ريدقتب اًردصم هلعجب الإ لعفلا ىلع اهوخد عنتميف «راوج

 واولاو ءافلا نعأ 0 ةعبارلاو ءاهدعب درفملا موزل يف اهمكح يف ناكف "الإ" نيعمب وأ «راوجلا مكح تذحأف

 يفنلاو «يفنلا وأ «ضرعلا وأ ءْيمتلا وأ «ماهفتسالا وأ ,يهنلا وأ ءرمألا دعب يأ ءءاشنإلا دعب ناتعقاو ناتفطاع

 ءءاشنإلا مكح يف نوكيف «مدعلا ىلع ةلالدلا يف ةبسانملا نم امهنيب امل يهنلا ىلع لومحم هنكل ىاشنإ نكي مل نإو

 نأ رامضإب اًردصم ربخلا اذه لعجو «مسا ىلع لمتشي ام ءاشنإلا لوأف ءءاشنإلا ىلع ربخلا فطع عنتما دقو

 ةرايز كنم نكيل "كمركأف ينرز "يف ىعملا نوكيف ءاشنإلا كلذب موهفملا درفملا ىلع درفملا فطع نوكيل

 كتيب نيأ" ينو «هعم نبللا برشو كمسلا لكأ كنم نكي ال :نبللا برشتو كمسلا لكأت الو «كايإ نم ماركإف

 يو «م قافنإف لام لوصح ىمتأ هقفنأف لام يل تيل يفو «نيم ةرايزف كتيب فيرعت كنم نكيل "كرزأف
 [؟ 55 :قيقحتلا ةياغ] .انم ريخ كباصأف لوزن كنم نوكي الأ اًريخ بيصتف انب لزتت الأ

 .كلذ وحنو «ةداهشلاو ءروهظلاو «فاشكنالاو «ققحتلاو «نقيتلا نم هانعم امو :ملعلا

 .يرابنألا نباو ءارفلل افالخ «ققحتلا نعم يف هانعع امو ملعلل ةبسانملا :ةلقغملا نم



 عراضملا بصاون ١ لعفلا

 .ٍناهجولا اهيفف ّنظلا دعب عقت لاو «موقي ال نأو ع نأ تملع :وحن «هذه تسيلو

 اهلبق ام ىلع اًَهَدعب ام دمتعي مل اذإ "نذإ"و «لبقتسملا يفن اهانعمو (حّربأ نأ :لثم ا

 ,ناهجولاف ءافلاو واولا دعب تعفو اذإو هنا لعدت نذإ :لثم ءالبقتسم ُلْعِفلا ناكو

 رظنلاب البقتسم ناك اذإ حو ٠ يلا :اهانعمو ةئمملا لحدا يك تملسأ :لثم يک و
 اهدعب لعفلا ًادتبم

 نوكي نأ زاجو «ةبصان نوكي نأ زاج يأ :ِناهْجَّولا .اهددصب نحن لا ةبصانلا ةيردصملا نأ يأ :هذه تسيل

 (طسوتم).نظلا دعب امهنم دحاو لك عوقو زاوحل ؛موقيس نأو «موقي نأ تننظ :وحن «ةلقثملا نم ةففخم

 ءاهلبق ام ىلع اًدمتعم اهدعب ام 1 ال نأ :امهدحأ :نيطرشب عراضملا لعفلا بصني امنإ "نذإ" يأ :نذإو

 ءاهلبق امو "نذإ" ءامهو ءدحاو لومعم ىلع نيلماعلا دراوت مزل الإو ءاهلبق امل ال دعما اهدا وكي هل ا

 :لاق نمل كلوقك «لابقتسالا يف الإ نانكمب ال امهو ءًءازجو اًباوج اهوكل ًالبقتسم لعفلا نوكي نأ :يناثلاو

 نذإ :كثدحي نمل كلوقكو «كيلإ نسحأ نذإ انأ :وحن نيطرشلا دحأ دقف نإف «ةنحلا لحدت نذإ :"تملسأ"

 (طسوتم).عفرلا بجو ءاّبذاك كنظأ نذإ انأ :كثدحي نمل كلوقك امهالك وأ ءاّبذاك كنظأ

 هلوقك واولا دعب وأ ءكمركأ نذإف :كيتآ انأ :لاق نمل اًبيحم كلوقك ءافلا دعب "نذإ" تعقو اذإ يأ :تعقو اذإو

 لعفلا نأل ؛بصنلا زاجو «اهلبق ام ىلع اهدعب ام دامتعال ؛عفرلا زاح (77:ءارسالا) َكفالج نولي 3 ادر :ىلاعت

 (طسوتم).اهلبق ام ىلع دمتعم ريغ هنأكف ,فطعلا فرح ىلإ رظنلا ريغ نم ًالقتسم اًديفم ناك امل لعافلا عم

 ‹نييفوكلا دنع عراضملا لعفلل ةبصان يهو «ةنجلا لوخد ببس مالسإلا نإف ءاهدعب امل اًببس اهلبق ام نوكي يأ :يكو

 يأ ماللا لوخدل نييرصبلا بهذم وه امك "نأ" رامضإب اهدعب بصنلاو ءرج فرحب سيلو «فنصملا رايتخا وهو
 (طس وتم) (۳۷:بازحألا) 4ج َرَح نينمْوُملا ىَلَع نوكيال 2 :ىلاعت هلوقك ءهيلع ةراجلا

 .روكذملا لاثملا يف ةنحلا لوحدل مالسإلا ةيببسك اهدعب امل اهلبق ام ةيببس يأ :ةيببسلا

 نوكي نأ طرشلا لب ءاّيقرتم البقتسم مالكلا اذهب ملكتلا تقو "يح" لود نوكي نأ بجي سيل يعي :رظنلاب ًالبقتسم

 لوحدلا نإف ءريسلا ىلإ رظنلاب لوحدلاك اهلبق يذلا لعفلا نومضم ىلإ رظنلاب البقتسم يح دعب عقاولا لعفلا نومضم

 وأ ءالبقتسم وأ ًالاح وأ اًيضام رابخإلا تقو لوخدلا ناك ءاوس «بصنلا زوجيف «بير الب اًبقرتم ريسلا دنع ناك

 نعم نيحف لوحدلا ىلإ وأ ءيك نعم حف لوحدلل امإ ءريسلا كنم لصح نأب كلذو ؛هجوألا ةثالثلا دحأ ىلع نكي مل

 [5 8/4 :ريغتب يضر] .ًالبقتسم الو ًالاح الو اًيضام لوحدلا نكي ملف «لوحدلا لوصح نم عنم عنام ضرع مث «ىلإ



 عراضملا بصاون ٠ ١65 . .:لعفلا

 ىّتح ترس ُتنكو ةنحلا لخدأ ىّتح تملسأ" :لثم «ىلإ وأ يك ىنعمب اهلبق ام ىلإ

 ص 5 اغلل
 هي

 ع تناك ةياكح وأ اًيقحت لاخلا تدرأ نإف ”"سمشلا بيغت ىّتح ُريِسأو ءدلبلا لُخدأ

 ت و
 +« رع ا رر 3 "1 ىلإ رع م یی „2 ۲ ب ل ۰ ۰ ۰ سا.

 عفرلا عنتما مث نمو < هنوجري ال ىتح ضرم :لثم ةيببسلا بجو «عفرتق «يادتبا فرح
 ءادتبا فرح تناك اذإ

 ؛نكي مل وأ رابخإلا دنع البقتسم ناك ءاوس يأ ءال وأ ملكتلا نامز ىلإ رظنلاب البقتسم ناك ءاوس "يح" لبق يأ :اهلبق

 يف ركذ ام ىلع ءادتبا فرح تناك ذئنيح انف ءهلبق ام ىلإ رظنلاب ًالاح اهدعب لعفلا ناك اذإ امع زارتحا هيفو

 .بلاغلا وهو ةيببسلاو ضرغلل يأ :يك ىنعمب [؟ 57 :قيقحتلا ةياغ] .هنوجري ال ىح نالف ضرم :وحن نتملا

 [۱۸۰ :يدنه].فوذحم أدتبم ربح وأ "يح" :هلوق ربخ :تملسأ لغم
 «يك نعم. نوكي نأ لمتحي :دلبلا لخدأ ىتح .اقيقحت لبقتسم اهدعب امو «ىك نئعك. يح لاغم اذه :لخدأ ىتح

 .اقيقحت لبقتسم اهدعب امو «ىلإ ئعم. :ىتح ريسأ .اهلبق ام ىلإ رظنلاب اقيقحت لبقتسع. سيل اهدعب امو «نأ ىلإ عمو

 :وحن ءاقيقحت لاحلا كتدارإب كلذو ءاهلبق ام ىلإ ةبسنلاب البقتسم اهدعب ام نوك دقف نإف يأ :لاحلا تدرأ نإف

 دلبلا لحدأ يح ترس مويلا :كلوق وحن اًريدقت وأ ءلوحدلا لاح ريسلا نع ربخت تنأو ءدلبلا لخدأ نح ترس

 (طس وتم) .ءادتبا فرح تناک «لاحلا كلت نم مويلا رابخإلا تدصقو رفا تلخدو ترس تنأو «سمأ

 .رج فرح ال ءادتبا فرح ٍذئنيح "يح" تناك أ طرشلا باونج :عادتبا فرح تناك

 نأ رحي مل امنإو رج فرح ال ءادتبا فرح "يح" نوكل ذئئيح بصني مل امنإو ءاهدعب ام عفرتف يأ :عفرتف

 ىلع نيلادلا ءاجرلاو عمطلل عراضملا ىلع ةلحادلا "نأ" نوكل اهدعب "نأ" ريدقت عانتمال رج فرح نوكي

 (طسوتم).لابقتسالاو لاحلا نيب ةافانملا ققحت و «لابقتسالا

 لاصتالا لطب امل هنأل ؛اهدعب امل اًببس اهلبق ام نوكي نأ بجو ءءادتبا فرح تناك اذإ يأ :ةّيببّسلا بجتو

 نالف ضرم :مهوقك اهولدم يه ىلا ةياغلا ققحتل يونعملا لاصتالا ققحت بجو ءاهلبق امو اهدعب ام نيب يظفللا

 .هتايح نوحجري ال هؤابحأو هبراقأ يأ :هنوجري ال (طسوتم).ءاجرلا مدع ببس وه ضرملاف «هنوجري ال نح
 "يح" نأ لجأ نمو يأ :عفرلا عنتما .ةراج ال ءادتبا فرح لاخلا ةدارإ دنع "يح" نأ لحجأل يأ :مث نمو

 عفرلا ريدقت ىلع هنأل ؛ةصقانلا "ناك" يف عفرلاب "اهلحدأ نحن ئريس ناک لاق نأ عنتما ءادتبا فرح نوكت

 نمو «ئعملا داسفل زئاج ريغ وهو «ربخ الب ةصقانلا "ناك" يقبف ءاهلبق اع اه قلعت ال ةلقتسم ةلمج اهدعب ام ناك

 ذئنيح هنأل ؛عفرلاب اهلخدت نح ترس :لاقي نأ عنتما ٍذينيح اهدعب امل اًببس نوكي نأ بحي اهلبق ام نأ لحأ

 درر هيف دل كش رهو اها 1 بس ايلف" امو هايل اغلا قلعت ذل ع طم امام ر اهب ام كركي

 (طسوتم).لاحم هنإو «ببسلا عوقوب كشلا عم ببسملا عوقوب مكحلا مزليف «ماهفتسالا فرح



 عراضملا بصاون ۷ لعفلا

 يف زاجو ؟اهلحدت ىح ترسأو ,ةّصقانلا يف "اهلخدأ ىتح يريس ناك" يف

 تملسأ :لثم يك مالو ؟اهلخدي ىتح راس ٌمُهْيَأو ءاهلخدأ ىتح يريس ناك ةماقلا
 ر ةماتلا ققحم تقو

 هللا ناك امو :لثم «ناكل يفنلا دعب ٍديكأت مال .دوحجلا مالو «ةنجلا لحدأل
 ET ظ و 7 ةنجلا لحدأ نل يأ

 «يه وأ ءرمأ اهلبق نوكي نأ :ناتلاو ,ةّيببسلا :امَهْدَحَأ نيطرشب ءافلاو .4مهبذعيل
 كمركأف ينرز وحن ١ 1 0-0 57 : را اع
 ATES DS 1 ا د ضرع وا «نمت وا ( يفن ا وا

 انئدحتف انيتأتام :

 .ماهفتسالل ةزمهلاو ا ىلع :ترسأو .نيفاضم فذحب ةصقانلا "ناك" ققحت تقو يأ :ةصقانلا يف

 موزل وهو «عناملا مدعل عفرلاب "اهلخدأ يح يريس ناك" :لاقي نأ زاج «ةمات "ناك" ناك اذإ يأ :ةّماتلا يف زاجو

 (طسوتم).يريس ناك يف.عفرلا زاجو يأ «عفرلا ىلإ دئاع ريمض "زاح" لعافو «ربح الب ةصقانلا "ناك" ءاقب وهو «لاحلا

 «عناملا مدعل عفرلا زاج ؟اهلخدي نح راس مهيأ :وحن لعافلا نيعت نع ماهفتسالا ناك اذإ يأ «عفرلاب :اهلخدي ىتح

 عقي مل انههو .«نيعملا رئاسلا ال ريسلا وه .لوحدلا ببس نأل ؛ببسلا عوقو يف كشلا عم.ببسملا عوقوب مكح وهو
 بصنلاو ءةنحلا لخدأل .تملسأ :يك مال لاثم يأ :يك مالو (طسوتم).رئاسلا نيعت يف عقو امنإو «ريسلا يف كشلا

 عانتماو ءرج فرح اهوكل اهدعب "نأ" ريدقت بحي امنإو «يك ئعم. اهنأل ؛يك مال تيمس امنإو "نأ" رامضإب اهدعب

 0 ٠ (طسوتم).مسالا ريدقت يف اهدعب ام نوكيل "نأ" ردقيف «لعفلا ىلع رحلا فرح لوجد

 يه "نأ" ريدقتب اهدعب ام بصني يذلا وهو [راكنإلا ماقم يف اهلامعتسال كلذب تيم راكنإلا يأ] :دوحجلا مالو

 ماللا هذه نيب قرفلاو .(00:لافنألا) بدعي هلا ناك امو :ىلاعت هلوقك "ناك" ىلع لحادلا يفنلا ديكاتل ةدئاز مال
 بجي مل امنإو «ةدئاز افوكل هذه فالخب اهفذحب ىعملا لالتحا مزليو «هذه فالخب ليلعتلل يك مال نأ :يك مالو

 007-2 ش 8 (طسوتم).يك مال يف انركذ امل اهدعب "نأ" ريدقت

 نم لودعلا نأل ؛ةيببسلا تطرش امنإ :ةيببسلا .نيطرشب سبلتي "نأ" اهدعي رمضت يلا ءافلا يأ :نيطرشب ءافلاو

 ىلإ جاتحي الف «ةيببسلا دصقي مل اذإف «نيغملا ريغت ىلع ظفللا ريغت لدي ثيح ةيببسلا ىلع ةلالدلل بصنلا ىلإ عفرلا
 اهلبق نوكي نأ طرش امنِإَو :نوكي نأ [؟54 :قيقحتلا ةياغ] .ةيببسلا ىلع لادلا بصنلا ىلإ عفرلا نم لودعلا

 ةلمجلا ىلع ةفوطعم ةلمج اهدعب ام نوك مهوت نع ءاشنإلا مدقتب دعبيل ةروكذملا ةتسلا ءايشألا دحأ

 .كبرضأف ئمتشت ال وحن : يه .ةتسلا ءايشألا دحأ ءافلا لبق يأ :اهلبق ۲٠۸| :قيقحتلا ةياغ] .ةقباسلا

 اين: بيض هاني لرتسفت الأ وحن ءازلا نوكسي :ضوغع وأ .هقفنأف الام يل تيل :نمت .هبرشأف ٌءام مكدنع له :ماهفتسا



 عراضملا مزاوج ١ هم لعفلا

 ,"نأ الإ" وأ "نأ ىلإ" نعم طرشب وأ و كلذ لغم اهلبق نوكي نأو :ةّيعمجلا :نيطرشب ٌواولاو
 ادتبم ربح

 بجيو «ةفطاعلاو "يك" مال َعَم "نأ" ٌراهظإ زوجيو ءامسا هيلع فوطعملا ناك اذإ :ةفطاعلاو

 ,ةازاجما ملكو «يهنلا يف "ال"و ءرمألا مالو ءاّملو ,ملب ٌمزجنيو .اهيلع ماللا يف "ال" عم
 ص عراضملا

 اههرحأ يأ فوذحم أدتبم ربح | :ةيعمجلا .نيطرشب سبلتي "ى اهدعب رمضت يلا واولا يأ :نيطرشب واولاو

 ىلع ظفللا ريغت لديل ؛اهدعب عراضملا اوبصن ةيعمجلا نعم واولا يف اودصق امل مهنأل ؛ةيعمجلا طرش امنإو [ةيعمجلا

 دعبيل ةتسلا رومألا دحأ مدقت طرش امنإو «ةيعمجلا ىلع ةلالدلا ىلإ جاتحي ال ةيعمجلا دصقي مل اذإو «يعملا ريغت

 [؟ 595 :قيقحتلا ةياغإ] .ءافلا يف امك ةقباسلا ةلمحلا ىلع ةلمحلا فطع نم ءاشنإلا مدقتب

 نعم طرشب سبلتي "نأ" اهدعب رمضت ىلا "وأ" يأ :طرشب وأ .ةروكذملا ةتسلا رومألا دحأ لثم يأ :كلذ لغم

 ئيطعت نأ الإ وأ نأ ىلإ يأ ؛"يقح نيطعت وأ كدمزلأل" :وحن فالتحالا بسح ىلع "نأ الإ" وأ "نأ ىلإ"

 ١59[ :قيقحتلا ةياغ] .اهانعم يف ةلخاد ال اهدعب ةردقم األ ؛حماست "وأ" نعم يف "نأ" لاحدإ فو «يقح

 مزلي العل ؛امسا هيلع فوطعملا ناك اذإ "نأ" ريدقتب عراضملا لعفلا ةفطاعلا فورحلا دعب بصني يأ :ةفطاعلاو

 (طسوتم).فوفشلا سبل نم يلإ بحأ يع رعتو ةءابع :سبلل .مسالا ىلع لعفلا فطع

 مال نيب قرفللف يك مال عم امأف «مسالا ىلع ةفطاعلا فورحلا عمو يك مال عم "نأ" راهظإ زوجيو يأ :زوجيو
 ةفطاعلا عم امأو «ةدئاز ريغ يك مالو «ةدئاز دوحجلا مال نوكل ؛سكعلاب لعفي مو ءدوحجلا مالو يك

 اذإ "ال" عم "نأ" راهظإ يعي يك مال عم يأ :ماللا يف (طسوتم).اًرهاظ مسالا ىلع لعفلا فطع مهتهاركلف

 مال يلي امنإو (٠٠:ديدحل ار باتكلا لها ملْعَي اللف :ىلاعت هلوق وحن «نيماللا عامتجا نع اًررحت يك مال اهلبق ناك

 [؟١٠5 :قيقحتلا ةياغ] .ريدصتلا هئاضتقال يفنلا فرح يك

 لك نأ وحنلا مسق يف حاتفملا يف ركذ دقو «لعفلاب امهصاصتخال "الو لب" عراضملا مزحنا امنإو :ملب مزجنيو

 رثألا نوكيل مزحلا نيعتو ءارقتسالا ةداهشب ابلاغ هريغيو «هيف رثؤي -هتقيقح نع جراح وهو- ءيشب صتحا ام

 55٠0| :قيقحتلا ةياغ] .صاصتخالا يف رثؤملا قفو ىلع
 هلصأ نع هحارحخإو عراضملا لقن يف ةيطرشلا "نإ" ناهبشت امهفأل ؛يهنلا يف "ال"و رمألا مالب مزحنا امنإو :رمألا مالو

 5٠١ ١[ :قيقحتلا ةياغإ .ءاشنإلا ىلإ ربخلا نم هحرخيو «لابقتسالا ىلإ لاحلا نم ع راضملا ةيطرشلا "نإ" لقني ثيح

 ىل" يف انركذ امك لعفلاب هصاصتخال ةيطرشلا "نإ"ب مرحنا امنإو [ءازجلاو طرشلا تاملك يأ] :ةازاجا ملكو

 ١51١[ :قيقحتلا ةياغ] .هايإ اهنمضتل طرشلا تاملك نم اهريغب مزحنا امنإو «"املو



 عراضملا مزاوج ١ 8 لعفلا

 امأو او «يأو ‹«نمو امو «ئمو «نيأو ا «ام ذإو عام 7 ءامهمو نإ ا

 ةازاجا ملك

Eءاهلثم املو ,هيفنو اّيضام عراضملا بلقل ملف 0 ناب و فاشف اذإو  

 يهو- «لعفلا ام بولطملا رمألا مالو لعفلا فدذح زاوجو .قارغتسالاب صتختو
 مل نود امل

 ٍةَيبْبَسِل نيلعفلا يسجل ملكو .كرتلا امي بولطملا يهنلا الو -اًدبأ شکم

 1 OO TN EY ًطرش نايمسيو يباثلا و لوألا

 «كتآ ئتأت امهم ءكمركأ ئمركت نإ :يلي ام "رشنلاو فللا بيترت" ىلع تاملكلا هذه لاثم :خلإ امهمو نإ

 أي نم «عنصأ عنصت ام «جرخأ جرخت ىم «بهذأ بهذت نيأ «سلحأ سلحت امثيح «كمركأ تأت ام ذإو ام اذإ

 نم هنأل ؛"امفيك" يف نيععملا ةلاحتسال ذاش "اذإ"و "امفيك"ب مزحلا يأ :ذاشف .برضأ برضت اّيأ :همركأ

 نإ"و ءصيصختلل "اذإ" نأل ؛ةيطرشلا "نإ"و «"اذإ" نيب ةافانمللو ءاهيلع وه لاح يأ ىلع نوكي نأ ليحتسملا

 باب نم هريمضو عراضملا ىلإ يفنلاو بلقلا ةفاضإ :هيفنو اًيضام عراضملا بلقل (طسوتم).مومعلل ةيطرشلا
 هيفنلو يضاملا نعم ىلإ عراضملا بلقل عوضوم "هل" يأ بلقلل ٍناث لوعفم اًيضامو «لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ

 اًيضام عراضملا بلق يف 1" لثم يأ :اهلثم الو 11١[ :قيقحتلا ةياغ].برضي مل :وحن عراضملا يفنل يأ
 [؟ 51١ :قيقحتلا ةياغ] .عقوتم بقرتم لعف اهب ىفني يأ عقوتلا نعم "امل" يت نكل «هيفنو

 :وحن «ملكتلا تقو ىلإ ءافتنالا تقو نم يفنلا دادتماب يأ :ءايفن يضاملا ةنمزأ قارغتساب يأ :قارغتسالاب

 ١51١[ :قيقحتلا ةياغ].ملكتلا نامز ىلإ بوكرلا مدع نامز ءادتبا نم هبوكر ىفتنا يأ "ريمألا بكري الل"

 [اهلخدأ ان يأ ءالو ةنيدملا تبراق وحن] .فذح زاوجبو يأ «قارغتسالا ىلع فطع رجلاب :فذح زاوجو

 ."بولطملا" ل هلعاف مسي مل ام لوعفم :لعفلا .اهتطساوب يأ هناعتسالل ءابلا :امب

 ملكتملا يف ءاج دقو «ماللاك بئاغلاب صتخت الو ءءاوسلا ىلع بئاغلاو بطاخملل ءيحت يهنلا الإ :يهنلا الو

 ال"ب اًضيأ مرحلا برعلا نع عم دقو «يفنلا يف "ال" فالخب مزجت يهو [(89/4 :يضر).رمألا مالك ًاليلق

 هلثم يف "ال" ؛لعجت نأ عنم الو "نوكي الو «ةجح ىلع هل نكي ال هتثح" :وحن «يک اهلبق حلص اذإ "يفنلا

 نك رينا ملا هيف :اًطرش نايمسيو .اًببس لّوألا لعفلا نوكل يأ :لّوألا ةّيببسل ۸۹/٤[ :يضر] .يهنلل

 يمس امنإو «يناثلا ققحتل طورشم هنأ ثيح نم اطرش لوألا يمس امنإو ءءازج يناثلاو اطرش لوألا لعفلا ىمسي
 [؟١51 :قيقحتلا ةياغ] .لعفلا ىلع ءازجلا ءانتبا لوألا ىلع تبي هنأ ثيح نم ءازج يناثلا



 عراضملا مزاوج ٠ ١5 لعفلا

 ناك اذإو .ٍناهْحَّولاف نياثلا ناك نإو ءُمزحلاف لّوألا وأ نيعراضُم اناك نإف ءًءازجو

 ايفنم وأ اتبثم اعراضم ناك نإو «ءافلا زجي مل ىنعم وأ اظفل دق ريغب ايضام ًءاَزجلا
4 

 .ءافلاف الإو «ناهجولاف "ال" ب
 ةيجاو

 اذكو «نتيتأ نإ انأو :لوقتف ءكمركأ ئتيتأ نإ :لاقي امك ةنيرقلا مايق دنع فذحي دق ءازجلا نأ ملعاو :ءازجو

 نأ رايتخالا يف بحاولاف باوحلا فذح اذإو «(٠٠:دعرلا) 4لاّبجلا هب ْتَرّيْس انآ نأ ولو :ىلاعت لاق "ول" يف

 امك طرشلا يق اظفل طرشلا ةادأ لمعت ال يح لعفأ مل نإ :وحن «نيعم وأ اظفل اًيضام نوكي لب طرشلا مزجني ال

 اناك نإو ءازجلاو طرشلا نإ مث [كرزأ ينرزت نإ وحن] :نيعراضم اناك نإف ١١7/14[ :يضر] .ءازحلا يف لمعت مل

 «دوحوم مزاحلاو ءاّبرعم امهنم دحاو لك نوكل بحاو امهنم دحاو لكل مزحلاف «مقأ مقت مل نإ :وحن نيعراضم
 ابرعم هنوكل لوألا يف بحاو اًضيأ مزحلاف «تبرض برضت نإ :وحن اًيضام ءازجلاو اًعراضم طرشلا ناك نإو

 (طسوتم)."بحاو مزجلاف" :هلوق ىلإ "نيعراضم اناك نإف" :هلوقب راشأ هيلإو «هيف مزاح لا دوجوو
 طرشلا ناك نإو :يباثلا ناك نإو .كترز ينرزت نإ :وحن اًيضام يناثلاو اعراضم لوألا ناك يأ :لوألا وأ

 فرح نألف «عفرلا امأ ؛مزحلاو عفرلا زوجي «ءازجلا يف ناهجولاف ءبرضأ تبرض نإ :وحن ءاعراضم ءازجلاو ايضام
 «مزجلا امأو «ىلوأ هنم دعبأ وه يذلا ءازجلا يف لمعي ال نألف ؛هيلإ برقأ وه يذلا طرشلا يف لمعي مل امل طرشلا

 :وحن يضاملا كلذ ناك اًظوفلم يأ يضاملل ليصفت :ىتعم وأ اظفل رو هن مرا ووو ءاًبرعم هنوكلف

 ۲٠۲| :قيقحتلا ةياغ].جرخأ مل تحرح نإ :وحن عراضملا ىلع "مل" تلحد نأب اًيونعم وأ ءتبرض تبرض نإ

 [55757 :ةياغ] .ءافلاب طبرلا ىلإ ةجاح الف «لبقتسملا نعم. يضاملا لعج ثيح عملا يف هيف طرشلا فرح ريثأتل :رجي م

 ًادتبم ربح لعح هنأ ثيح نم ءافلا لوحد :نارمألا زاج ءاتبثم اعراضم ءارجلا ناك نإو يأ :اًتيثم اعراضم

 ربح لعجي مل هنأ ثيح نم ءافلا كرتو «موقي وهف يأ موقيف تمق نإ :وحن طرشلا فرح هيف رثؤت ملف «فوذحم
 اذإ اذكو «مقي تمق نإ :وحن «فذحلا نم ىلوأ فذحلا مدع نأل ؛ىلوأ وهو ءطرشلا باوج لب فوذحم أدتبم

 الو اسب فاي الف هير نمي نمف: ىلاعت هلوقك ءافلا لوخد :ناهحولا زاج "ال"ب اًيفنم اًعراضم ءازحبا ناك
 ىلع نيتلعلا عامتجا عانتمال هيف ريثأت طرشلا فرحل نكي ملف «لابقتسالا يفنل "ال" لعح نإ ٣ :نجلا) اقر

 (طسوتم).لابقتسالل هلعجل هيف ريثأت طرشلا فرح ناكف «يفنلا درحب "ال" لعح نإ ءافلا كرت زاحو «دحاو لومعم

 ا ا ا نإ يأ ؛ءكلذك نكي مل نإو يأ :ءافلاف الإو

 اًعراضم وأ ."ال"و "ام" وأ "دق" عم اًيضام ناك لب ,"ال"ب اًيفنم وأ ءفوس وأ نيسلا ريغب اًنبثم اًعراضم الو ءءافلا
 هيف رثؤت مل ةادألا نأل ؛ةبحاو ءافلاف اعد وأ اف وا هاما وأ یال أ "نل"ب ايفنم وأ فوس وأ نيسلا عم

 [۲ ٦۳ :ةياغ] .امهنيب قيلعتلا ىلع ةلالدلل ءافلا تمزلف «مزجي ل ثيح اًظفل الو «لبقتسملا نعم هلعجي مل يح نعم



 رمألا ١5١ لعفلا

 ,ماهفتسالاو «يهنلاو رمألا دعب ةردقُم او عافلا م عضوم ةيمسالا ليس عم اذإ م ءيجيو

 "ةا لخدت رفكت الو ءةنحلا لغد لسا ي ةييشلا دعقااذإ ضرلاو «ينمتلاو

 .رفكت ال نأ :ريدقتلا نأ ؛يئاسكلل افالخ ردا لجو ردا عنتماو
 ةماعلا دنع عنتما اإ

 ۳١(« :مورلا) ن وطتقي ْمُه اذإ ْمِهيدْيَ ْتَمَّدق مب كيس مُهْبِصُت نإوإ» :ىلاعت هلوق وحن ءءافلا لحم يف يأ :ءافلا عضوم

 ئتيي ةأجافملا نألو «ءافلاك بيقعتلا ىلع لدت اهنأل ؛ةيمسالا ةلمجلا يف ءافلا ماقم ةيئاجافملا اذإ تميقأ امنإو «رثكأ ءافلاو

 1r] :قيقحتلا ةياغ] عبسلا اذإف تجرح :وحن ابلاغ ءافلا تنراق اذهلو «ءازجلا هبشأف «ةداع رمأ دعب رمأ ثودح ىلع

 نوك دصق اذإ يأ :ةيسلا ةا ءايشألا هذه دعب ةردقملا "نإ" ب عراضملا مزج يعي :ضرعلاو ينمتلاو

 ۲٠۳[ :قيقحتلا ةياغ] .طرشلا نعم ىتأتيف «ع راضملا اذه نومضم اًببس هتاوحأو رمألا كلذ
 ريغب يهنلا باوج :لخدت رفكت الو .ةنحلا لحدت ملست نإ :ئعملا نأل ؛ءافلا ريغب رمألا باوج :لخدت ملسأ

 تيلو «هبرشأ ءام كدنع نكي نإ :ئيعملا نأل ؛هبرشأ ءام كدنع لهو ءةنحلا لحدت رفكت ال نإ :ئعملا نأل ؛ءافلا

 بصت انب لزنت نإ :ىيعملا نأل ؛اًريخ بصتف انب لزنت الأو «هقفنأ الام يل نكي نإ :نيعملا نأل ؛هقفنأ الام يل

 راكنإ ةزمه ضرعلا ةملك نأل ؛تابثإلا ىلع لدي ال يفنلاو «يفنم هنأ عم ضرعلا يف اتبثم طرشلا ردق امنإو ؛اًريخ

 [؟51 :قيقحتلا ةياغ] .يضرلا يف اذك «تابثإلا ديفيف «يفنلا فرح ىلع تلحد

 ‹ظوفلملا سنج نم نوكي نأ بجي ردقملا نأل ؛يهنملا ظفل قفو ىلع يفنملا طرشلا ريدقتب رانلا لحدت :رانلا لخدت

 طرشلا ردق نإو «رفكلا هببس امنإو «رانلا لوحدل ببسب سيل رفكلا مدع نأل ؛كلذ ىلع ىعملا داسف يف ءافح الو

 ا ل ل ع ؛ظفللا هيلع لدي ال ءيش ريدقت ناك يئاسكلا ردق امك تبنمل

 طرشلا ريدقتو مكحلا عوقو ىلع لدي ربخ يفنلا نأل ؛انثدحتف انيتأتام :لاقي الف ءاقلطم يفنلا دعب ةيطرشلا "نإ"

 يف تابثإلا ريدقت زاحأ هنإف :يئاسكلل ۲٠۳[ :قيقحتلا ةياغ] .نايفانتيف ءددرتلا بحوي اًيفنم وأ اًنبثم ردق ءاوس
 [؟77 :قيقحتلا ةياغ] .لقن هقفاو ول ديعبب سيلو «هيلع بترتي يذلا ببسملا ةنيرقب يهنلا دعب يفنملا طرشلا

 .بطاخملا رمأ نايب يف عرش عراضملا نم غرف امل مث :رمألا .مالكلا اذه ريدقت نأل يأ :ريدقتلا

 رمأو «ملكتملا رمأو «بئاغلا رمأ جورخل رمألا قلطمل افيرعت سيلو «لعافلل يبلا بطاخملا رمألا فيرعت اذه :ةغيص

 يئبملا بطاحملا رمأو «ملكتملاو «بئاغلا رمأ نم هريغل لماش "لعفلا امج بلطي ةغيص" :هلوقف «لوعفملل يئبملا بطاحملا

 يئبملا بطاخملا رمو ءانأ برضألو «ديز برضيل :وحن «ملكتملاو بئاغلا ج رخي "بطاخملا لعافلا نم" :هلوقو «لوعفملل
 مدع سنو او رفتلف كلذبفإل :ىلاعت هلوق لثم جرخي "ةعراضملا فرح فذحب" :هلوقو «تنأ برضتل :وحن لوعفملل
 (طسوتم).ةعراضملا فرح فذحب سيل هنأل ؛اًديز برضت امأ :لثمو «ةذاشلا ةءارقلا يف



 هلعاف مسي ملام لعفورمألا ۲ لعفلا

 موزجملا مك E نادي تالاديلا رود رول اء كل
 ١ عانب رح

 (ةمض هدعب ناك نإ ةمومضم «لصو ةزمه 55 يعابرب سیلو نکاس هدعب ناك نإف
 ةعراضملا فرح فذح دعي

 .ةعوطقم ةَح وتفمف اعبر ناك نإو «"مّلعاو «برضاو ‹لتقا' :لثم اوس اميف ةَروُسكَمو
 فرحأ ةعيرأ اذ يأ

 MES هلوأ مضض اًيضام ناک نإف ءهلعاف َفِذُح ام :وه هلعاف مسي مل ام لعف

 :وحن «حيحصلا ناكسإ يف موزحملا مكح همكحو «ةيرصبلا دنع نوكسلا ىلع يبم يأ فوقوم وهو :موزجملا
 «شخا و «مرا و «عدا :وحن «ةلعلا فرح فذحو «يبرضا ءاوبرضا ءابرضا :وحن «بارعإلا نون طوقسو «برضا

 لعفلا كلذ نأ لاحلاو يأ لاحلل واولا :سيلو ۲٠٤[ :قيقحتلا ةياغ] .ةقيقح مورحم برعم وه نييفوكلا دنعو

 ۲٠٤[ :قيقحتلا ةياغ] .مركأ :وحن نع زارتحا هيف «فرحأ ةعبرأ يذب يأ «يعابرب سيل هيف فوذحملا
 ةزمه يأ "لصو ةزمه" :هلوقل ةفص دعب ةفص: ةروسكمو .لصو ةزمه :هلوقل ةفص هنأ ىلع بصنلاب :ةمومضم

 نكاسلا دعب يأ هدعب ناك ءاوس «ةمض نكاسلا دعب هيف ناك ام ىوس ظفل يف يأ :هاوس اميف .ةروسكم لصو

 ام لاثم "ملعا"و «فطاعلا فذحب فوطعم اذه «ةرسك نكاسلا دعب هيف ناك ام لاثم :برضاو .ةحتف وأ ةرسك

 دعب ناك اذإ اميفو "برضا" يف امك ةقفاوملل ةرسك نكاسلا دعب اميف رسك امنإو «ةحتف نكاسلا دعب هيف ناك

 ةغيصب رمألا سبل مزلي الئل ةقفاوملل حتفي مل امنإو «ملعا :وحن ةرسك نكاسلا دعب ناك ام ىلع لمحلاب ةحتف نكاسلا

 .هلعاف هيف فوذحملا لعفلا :ناك نإو ١514[ :قيقحتلا ةياغ] .هريغ ىلع لمح ةقفاوملا عنتما اذإف ءافقو ملكتملا

 ةهاركل ؛عراضملا يف ةزمهلا فذح امنإو «مركأ :مركت يف لوقت لصألا يف ةحوتفم ةيلصأ افوكل :ةحوتفمف

 (طسوتم).بابلل ادارطا مركتو «مركي :وحن يقاوبلا يف تفذحو «مركأ :وحن «ملكتملا يف نيتزمهلا عامتحا

 نم ضرغلاو «هريغ وأ لعافلاب لهجلا وأ «مامبإلاو ,راصتقالل ؛لعافلا ماقم موقي ام ىلإ دنسأو :هلعاف فذح ام

 ظ .هئانب ةيفيك انهه هركذ

 ريغ امنإو ءاًدارطتساو اًنمض وحنلا يف هركذ «جرحدتو «جرحدو «جرختساو «مركأو «برض وحن :هلوأ ٌمض
 اذه ريتا امنإو «عرف هنأل ؛لوهجلا يف ريغتلا ريتحا امنإو «فورعملا يضاملاب لوهجملا يضاملا سبتلي المل ةغيصلا

 دانسإ وهو «بيرغ "هلعاف مسي مل ام لعف" نعم نأل ؛رخآلا لبق ام رسكو لوألا مض نيعأ ريغتلا نم عونلا

 نم جورخلا وهو نازوألا يف دحوي مل بيرغ نزو هل راتخيف «لعافلا ىلإ لعفلا دانسإ لصألاو «لوعفملا ىلإ لعفلا

 ةمضلا ىلإ ةرسكلا نم جورخلاب "لعف" نزو رتخي مل امنإو عملا ةبارغ ىلع نزولا ةبارغ لديل ةرسكلا ىلإ ةمضلا
 نم جورخلا نم لقثأ ةمضلا ىلإ ةرسكلا نم جورخلا نأل ؛ئعملا ةبارغ ىلع لدي اًبيرغ اًضيأ نزولا اذه ناك نإو

 |5768 : ةياغ] .هريغب نعملا ةبارغ ىلع ظفللا ةبارغ ةلالد لوصح دعب هرايتخا يف ةرورض الو «ةرسكلا ىلإ ةمضلا
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 هلعاف مسي مل ام لعف ۹۳ ٠ لعفلا
 لتعمو «سبللا فوخ ِءاتلا عم يناثلاو لصولا ةزمه ّعَم ثلاثلا مضْيو هرخآ لبق ام رسكو

 ريختسا نود «ديقناو ريحا ا ءواولاو ماهشإلا ءاجو .عيبو < «لیق :حصفألا نيعلا

 هلأ ٌنيعلا هيف بلقني نيلا لتعمو .هرخآ لبق ام حتفو هلو ٌمُض ا .ميقأو

 ةزم هيف اميف لصولا ةزمه عم اًئورقم هنوك لاح يأ «لصولا ةزمه عم ثلاثلا فرحلا مضيو':ثلاثلا مّضيو

 .هلوأ يف ةدئازلا ءاتلا عم اًنورقم يأ الاح :ءاتلا عم ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغإ .لعفتساو «لعتفا :وحن لصو

 عراضملابو ؛لعفناو :لعتفا :وحن لوألا يف فقولاو جردلا دنع رمألاب لوهجملا يضاملا سبل يأ: سبللا فوحخ

 «لعوفتو ملكت :وحن :يناثلا يف فقولا دنع ةللعفلا نم فورعملاو «ةلعافملا نم فورعملاو «ليعفتلا نم فورعملا

 واو لدبأو «ًالاقثتسا نيعلا نم ةرسكلا لقنب العأف “عيب "و "لوق" :امهلصأ :عيبو ليق ۲٠١[ :ةياغ] .جرحدتو

 [؟5 © :قيقحتلا ةياغ] .طقف نيعلا لتعملا نيعلا لتعم دارملاو ءاهلبق ام راسكناو اهوكسل "ءاي" لقنلا دعب "لوق"

 ةكرحل ةعبات يه ذإ ؛واولا :وحن هدعب ةنكاسلا ءايلا ليمتف «ةمضلا ىلإ ءافلا ةرسكب وحنت نأ وهو :مامتشإلا

 اًصلاخ ءافلا ةرسك عم طقف نيتفشلا مض وه :ليقو «ماقملا اذه يف مامشإلاب ةاحنلاو ءارقلا دارم وه اذه ءاهلبق ام

 روهشملا فالح اذهو ءاصلاح ءافلا ةرسكب طفلتي لب «هب ظفلتي نأ ريغ نم مضلاب ظفلتلل نيتفشلا ةئيمت هانعمو

 نأب ناذيإلا يأ «ضرغل ريغت يذلا لصألاب ناذيإلا مامشإلا نم ضرغلا :ليقو «فقولا وه مامثشإلا امنإو ءانهه

 "عوبو لوق" ليقف ءواولا يأ ءاحو :واولاو ۲٠٠[ :قيقحتلا ةياغ].مضلا فورحلا هذه لئاوأ يف لصألا
 [؟568 :قيقحتلا ةياغ] .اهلبق ام مامضناو اهوكسل اًواو ءايلا لعحو «لقن الب ناكسإلاب

 ناكمل ةثالثلا هوحولا زاوح يف لاعفنالاو لاعتفالا باب نم نيعلا لتعم نم لوهحجملا يضاملا يأ :ريتخا باب

 ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةلعلا يف ديقناو «ريتخا بابو «عيبو «ليق باب نم ةكراشملا

 نود رسكلا صلاح الإ امهنم ئجي مل ثيح لاعفإلاو لاعفتسالا باب نم نيعلا لتعم نود يأ :ريختسا نود
 [؟٠٠ :قيقحتلا ةياغ] .موقأو ءروختسا :امهلصأ ذإ ؛ًالصأ امهيف ةلعلا فرح لبق ام نوكسل مضلاو «ماشإلا

 ءمركيو «برضي :وحن «ةدايزلاب عراضملا لقثو ةحتفلا ةفخل :حتفو .يضاملا ىلع ًالمح ةعراضملا فرح وهو :هلّوأ
 ۲٦٦] :قيقحتلا ةياغ] .ةيفيرصتلا دعاوقلا نم فرع امل جرحدتيو ءجرحديو «جرختسيو ءمزتليو

 وأ ناك اًواو ءافلأ هنيع بلقني نيعلا لتعم هلعاف مسي مل ام هنم نبي يذلا عراضملا ناك اذإ يأ :نيعلا لتعمو

 امهلبق ام ىلإ ءايلاو واولا ةكرح تلقنف "ييو ءلّوقي" :امهلصأ نأل ؛عابيو ءلاقي "عيبيو لوقي" يف لوقت ئاي

 (طسوتم)."عابيو «لاقي" اراض افلا تبق ءامهلبق ام حاتفنا عم ةكر حلا عضوم يف اتناك



 بولقلا لاعفأو «يدعتملا ريغو يدعتملا ١54 لعفلا ع اونأ

 يدعتملا ٌريغو يدعتملا
 نوكي یاو فک هاف دلا رع بک یک لع هی قوي ا دلا

 َربخأو ءأبنو ءأبنأو «ىرأو معا ىلإو «ملعو ىطعأك نينثا ىلإو ا ىلإ

 .َتمِلَع يلوُعفمك ثلاثلاو يناثلاو ا لوغفمك لّرألا اهلوعفم هذهو ربخو
 5 ةيدعتملا لاجفألا يأ

 25 7 5 5 تيار تلف يصوت ودلشو « تيس تننظ" بولقلا لاعفأ

 وه لوألاو «فقوتي ال وأ قلعتم ىلع همهف فقوتي نأ امإ هنأل ؛دعتم ريغ وأ دعتم امإ لعفلا نأ ملعا :يدعتملا

 نإف "دعق" :وحن يدعتملا ريغ يناثلاو «براضلا برض هب قلعتي ءيش ىلع فقوتي همهف نإف «برض :وحن يدعتملا

 وحن ةزمهلا يهو «ءايشأ ةثالث دحأب اًيدعتم ريصي يدعتملا ريغو «دعاقلا دوعق هب قلعتي ءيش ىلع فقوتي ال همهف

 (طس وتم).ديزب تبهذ :وحن رحلا فرحو ءادذيز تحّرف :وحن نيعلا فيعضتو «اديز تبهذأ

 «لوألا ريغ امهيناثو «نينثا ىلإ يدعتملا لاثم لوألا لاثملا ءاّمئاق اًديز تملعو ءامهرد اديز تيطعأ :وحن :ىطعأك

 1٦] :قيقحتلا ةياغ| .هيلع اقدص اميف لوألا وه امهيناث «نينثا ىلإ ىدعت ام لاثم يناثلا لاثملاو

 زاحأو اضاف ا از تثدح وأ تفريخ وأ «تربخأ وأ «تأبنأ وأ «تيرأ وأ «تملعأ :وحأ :ملعأك

 مالكلا يق :لوعفمك ۲٠٠[ :قيقحتلا ةياغ] .اعامس ال اًسايق بولقلا لاعفأ رخآ ىلإ "لاخأ"و "نظأ" شفحألا

 ١[ 55 :قيقحتلا ةياغ] ."تيطعأ" لوعفم نم دحاو لك فذح زوجي امك «لوألا اهوعفم فذح زوجيف

 رصتقي الو ءاعم ثلاثلاو يناثلا اهيلوعفم كرت زوجيف «ماكحألا يف :يلوعفمك .ثلاثلاو يناثلا اهوعفم يأ :ثلاغلاو

 باب الوعفم امه ثلاثلاو يناثلا لاعفألا هذه يلوعفم نأل ؛"تملع" يلوعفم دحأ ىلع رصتقي ال امك امهدحأ ىلع

 اديز تملعأ" :لوقت الو ء«لوألا لوعفملا ركذ ريغ نم "سانلا ريح اًورمع تملعأ" :لوقت «ةقيقحلا ىلع "تملع"

 ۲٠۷[ :قيقحتلا ةياغ] .يناثلا ركذ ريغ نم "سانلا ريح اًديز تملعأ الو" «ثلاثلا لوعفملا ركذ ريغ نم "ًورمع

 ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخدت بولقلا لاعفأ نأ ملعا [ةعبس يهو نيقيلاو كشلا لاعفأ ىمسيو] :بولقلا لاعفأ

 ةريحألا ةثلثلاو ءنظلل لوألا ةثلثلا نإف ملع وأ نظ نم هنع ةرابع ةلمحلا كلت نوكي ام نايبل ؛ربخلاو أدتبملا نيعأ

 «ملع نع ةرابع "مئاق ديز" ناك اذإ الثم ءنظلل نوكتو «ملعلل نوكيف داقتعالاو ىوعدلل "تمعز"و «ملعلل

 اًعم ربخلاو أدتبملا يأ نيئزحلا بصنبو ءاّمئاق اًديز تننظ :تلق نظ نع ةرابع ناك نإو ءاًمئاق اًديز تملع :تلق

 حراوجلا ىلإ اهرودص يف جاتحت ال اهأل ؛بولقلا لاعفأ وال هذه تیم اغار 2 عضاوم دنع الإ



 بولقلا لاعفأ ٥ لعفلا عاونأ

 اهصئاصخ نمو .نيئزجلا بصنتف «هنع يه ام نايب ةيعمالا ةلمجلا ىلع لحدت "تدّحجوو

RA 

 اذإ ءاغلإلا د هنو «تيطعأ باب فالحب 2 ركذ امهدحأ وا هنأ

 . . ماهفتسالا إبق قاع اهلأ اهنمو .امداک نیت رجلا لالقتسال ترحأت وأ «تطسوت

 تننظ مئاق ديز :وحن امهنع

 يف اذك كلذ وحن وأ نابسح وأ نظ وأ ملع نم هنع ةيشان وأ هنغ ةرداص ةلمجلا كلت داقتعا نايبل يأ :نايبل

 .اهل لوعفم امهنأ ىلع ربخلا وأ أدتبملا يأ «ةيمسالا ةلمحلا يئزح يأ :نيئزحلا [”717 :قيقحتلا ةياغ] .حرشلا

 ىلع راصتقالا زوجي الو ءاهيلوعفم دحأ ركذ تقو رخآلا لوعفملا ركذ اهصئاصخ نمو يأ اًبلاغ :رخآلا ركذ
 ركذ ىلإ ةليسوو ةيطوت بابلا اذه يف لوألا لوعفملا ركذ نأل ؛امهدحأ ىلع راصتقالا زوجي ال امنإو ءامهدحأ

 نودب دوصقملا ركذ مزلي يناثلا ىلع رصتقا ولف ءدوصقم يناثلاو «لّوألا نود يناثلا يف اهريثأت نأ فرع امل ؛يناثلا

 [؟ 5177 :قيقحتلا ةياغ] .دوصقملا كرتو ةليسولاو ةيطوتلا ركذ مزل لوألا ىلع رصتقا ولو «ةليسوو ةيطوت وه ام

 «تيطعأ ام ركذت الو "اًديز تيطعأ" :لوقت «عناملا مدعل رخآلا نود امهدحأ ركذي نأ زوجي هنإف :تيطعأ باب

 .نيعمو اظفل اهلمع لامهإ زاوج يأ :ءاغلإلا [؟ 51 :قيقحتلا ةياغ] .تيطعأ نم ركذت الو "اه رد تيطعأ"و

 .مئاق تننظ ديز :وحن «نيلوعفملا نيب :تطّسوت اذإ

 لاح هنأ ىلع امإ "امالك" باصتناو ءاهرخأت وأ اهطسوت دنع ءاغلإلا ناك اذإ ءءاغلإلا زاوج ةلع :خإ لالقتسال

 نع ريخأتلاب لماعلا فعض عم نيلومعم امهوك نع ناعنتميف «لمحلا ةحصل لقتسم مالك اهيلوعفم نأل ؛زييمت وأ
 زوحيف ءاّناذ هتوقل لماعلا امهيف لمعي نأ نكميو «لمحلا ةحصل اًمالك امهلالقتسا ناكمل ؛امهدحأ نع وأ امهيلك

 [؟1/ :قيقحتلا ةياغ] .ناهحجولا

 ببسب نعم نود اًظفل لمعلا لاطبإ بوحو وهو ءاهقيلعت لاعفألا هذه صئاصخ نمو يأ :قلعت اأ اهنمو
 ءرادلا يف ديز ام تملعو «ورمع مأ كدنع ديزأ تملع :لوقت «ءادتبالا مال وأ «يفنلا وأ «ماهفتسالا لبق اهعوقو

 ردص يف ءايشألا هذه نكت مل تلمع ولف «مالكلا ٌردص ةثالثلا هذه نم دحاو لك ءاضتقال ؛مئاق ديزل تملعو

 امهيلع عقو ملعلا نأل ؛بصنلا عضوم يف «ورمع مأ ديزأ تملع :كلوق يف امه نيذلا نيئزحلا نكل «مالكلا

 عملا ثيح نمو «ءادتبالا مالو «يفنلاو «ماهفتسالا يعور ظفللا ثيح نمف «ظفلل ةظفاحم هنع لدعو «ةقيقحلاب
 «نييعتلاب هباوحو «ءكلذ باوج تملع عملا نأل ؛كدنع هنيعب امهدحأ تملع هنأ :هانعمو لاعفألا هذه تيعور

 4 ىّصْحُأ نيبزحلا يأ معلا: ىلاعت هلوقك «مسالا لوانتيل ؛"ماهفتسالا فرح" :لقي مل و "ماهفتسالا" :لاق امنإو

 هس رو دير تلو 5 :وحن «قلعت مل ماهفتسالا دعب ناك ول هنأل ؛"ماهفتسالا لبق" :لاق امنإو ٠۲ :فمكلا)



 ةصقانلا لاعفألا ١55 لعفلا ع اونأ

 جاو لل هب یک ُرَخآ يعم اهضعبلو «"اقلطنم ينتملع" :لثم .ٍدحاو ةيشل نيري
 عملا كلذ ببسب

1 
 ا ا a «تفرع يعم تملعو تمه نعم تظن

 رةمهتلا نعم 1

 «یسمأو «حبصأو راصو ناك :يهو «ةفص ىلع لعافلا ريرقتل عضو ام :ةصقاتلا لاعفألا

 «حرب امو «ئتف امو كلفنا امو «لاز امو ‹«حارو دغو «داعو ماو «تابو لظو «ىحضأو
 ةادغلا يف ناك راص

 .رهظم يناثلا اهوعفمو «دحاو ءيش نع ناترابع امه يأ :دحاو ٍءيشل

 تمتشو «يسفن تبرض" لب "يّتمتشو «يتبرض" زوجي ال ثيح لاعفألا نم اهريغ فالخب :ينتملع لغم
 يف اهريثأت نأ فرع امل يناثلا ركذ ىلإ ةيطوت لوألا ركذو «يناثلا وه ةقيقحلا يف بابلا اذه لوعفم نأل ؛"يسفن

 لاعفألا هذمب قحليو «لاعفألا نم اهريغ فالخب لوعفملاو لعافلا داحتا بابلا اذه يف مزلي الف ءلوألا نود يناثلا

 لوعفم لوأك امهوعفم لوأ نأل ؛ئتدقفو «ئتمدع :وحن ءدحاو ءيشل نيريمض لوعفملاو لعافلا نوك زاوج يف
 [؟59 :قيقحتلا ةياغ] .ءيش يف امه رثأ ال نييمدع امهوكل نادقفلاو مدعلا نأل ؛ريثأتلا مدع يف بولقلا لاعفأ

 .ناصقنلاو مامتلا رابتعاب لعفلل رخآ ميسقت يف عرش لعفلل روكذملا ميسقتلا نم غرف امل مث :ةصقاتلا لاعفألا

 "ناك"ف املاع ديز ناك :وحن «ةصوصخم ةفص ىلع لعافلا ريرقتل تعضو لاعفأ ةصقانلا لاعفألا يأ :عضو ام

 نم لاعفألا رئاس نع اهفاصقنل ةصقان لاعفألا هذه تيمس امنإو ءيضاملا نامزلا يف اًاع هنوك ةفص ىلع اًديز لعحي

 (طسوتم).اهعوفرم. متي ال اأ ثيح نمو «ثدحلا ىلع لدت ال اهأ ثيح

 نإو "لقتنا" نود اعامس بلقناو «لوحتو «لاحتساو «لاحو ءعجرو «لآ :وحن "راص" فداري ام ديز دقو :راصو
 ۲٠۹[ :قيقحتلا ةياغ] .لصألا ىلع ةمات اهتافدارمو "راص" لامعتسا زوجيو «لوحت نئيعم. ناك

 يف لحد وأ ةادغلا يف عحر نعم "ادغ" ناكولو «ليللا ىلإ لاوزلا دعب ام وهو «حاورلا يف لحد يأ :حارو
 [؟559 :قيقحتلا ةياغ] .نيمات اناك حاورلا يف لحد وأ «لاوزلا يف عجر نعم "حار"و «ةادغلا

 اهحتفو ءاتلا رسكب ناتغل هيفو «يفنلا عم الإ لمعتسي الو «لاز نعم. ةغللا يف يهو ءايلا نود ةزمهلاب :ىتف امو

 نأل ؛تابثإلل ةعبرألا هذه :حرب امو ۲٠۹[ :قيقحتلا ةياغ] .ةزمهلا عم حتفلاب أتفي عراضملاو ءامهيف ةزمهلا عم

 ديز "لازال" راصف «ناك نعم. تلعج اهنكلو «لصفنا نعم. ةمات نوكي نأ ةعبرألا هذه لصأو «تابثإ يفنلا يفن

 [؟19 :قيقحتلا ةياغ] ."ناك" بصن بصنتف «هتاوحأ اذكو ءاًمئاد املاع ديز ناك عع اًلاع



 ةصقانلا لاعفألا 1۷ لعفلا عاونأ

 ىلع لخدت 0 اهنأك تدعق"و "كتجاح تءاجام" ءاح دقو «سيلو ماد امو

 ٌديز ناك :لثم يناثلا بصنتو لوألا عفرتف ءاهانعم مكح ربخلا ءاطعإل ةّيمسالا ةلمحلا
 لاعفألا هله اهيلع لحدت اإ

 ءراص ىنعمبو ءاعطقنم وأ اًمئاد اًيضام اهرب ٍتوبثل ةّصقان نوكت "ناك"ف .اًمئاق
 يدير ناك رع

 ا ا ا تو نم نا ةوكتو ا

 ةفص ىلع ءيش ريرقت ننعم. يأ ءةصقانلا لاعفألا نم "ءاج ام" ظفل ءاج ام لق يأ ليلقتلل دق ةملك :ءاج دقو
 ۲۷١[ :قيقحتلا ةياغ] .خلإ تءاحام :مهلوق وحن

 ءاهمسا "ام" ىلإ دئاعلا اهريمضو «تراص نعم ةصقان "تءاح"و أدتبم ةيماهفتسا "ام"ف :كتجاح تءاجام

 "ام" ىلإ دئاع اهنأ عم تءاحام يف ريمضلا ثنأ امنإو «"كتحاح تراص ءيش يأ" يأ اهربخ "كتحاح"و

 خلا رابتعاب ثنأ امنإو "نم" ىلإ دئاع تناك ريمض نإف ؟كمأ تناك نم :مهوق ف 5 ربخلا رابتعاب ةيماهفتسا

 يه تراص ةحاح ةّيأ :يأ «ةجاحلا نع عملا يف ةرابع "ام" نوكل "تءاحام" يف ريمضلا ثنأ امنإ :ليقو

 بلاط يبأ نب ؛ يلع هلسرأ نيح اأ سابع نبال اولاق ءجراوخلا مالكلا اذهي ملكت نم لوأ نأ ىفخي الو «كتجاح

 [؟١37 :قيقحتلا ةياغ] .ةعاطلا ىلإ مهوعدي هو بلاط يبأ نب يلع نم ا مهءاح :مهيلإ ف

 :يبارعألا لوق وحن «ةفص ىلع ءيشلا ريرقت نعم. يأ «ةصقانلا لاعفألا نم اضيأ "تدعق" ءاح دق :تدعقو

 تدح هانعم «ةبرح ةرفشلا كلت نأك يأ ءافأك ةرفشلا كلت تراص يأ «ةبرح اهفأك تدعق يح هترفش فهرأ

 [؟١٠17 :قيقحتلا ةياغ] .رتشو جلوك ةبرحلاو «ةبرحلاب ةهبشم ةرفشلا كلت تراص يح ريبكلا هنيكس يأ هترفش

 .هتفصو ءيشلا ركذ نم دبالف ءةفص ىلع ءيشلا ريرقتل اهنأل ؛ربخلاو أدتبملا ىلع لاعفألا هذه لحدت يأ :لخدت

 يف امك ماودو ءاّمافدارمو "راص" يف امك لاقتناو "ناک" يف امك يضم نم لاعفألا هذه نعم يأ :اهانعم

 "امئاق ديز ناك یعمف" "سیل" يف امك يفنو «"مادام" يف امك تيقوتو "حرب امو ئتف امو كفنا امو لازام"

 [۲۷۰ :ةياغ] .سقف ءاذه لغو يانغلا ىلإ رقفلا نم ديز لقتنا :"اًمغ ديز راصو" «يضاملا نامزلا يف مئاق ديز

 (95 :ءاسنلا) (ًاميجر ار وفعلا ناک رل :یلاعت هلوق وحن :اًمئاد

 نم َناَكَول :ىلاعت هلوق وحن ءراص نيعمب ةصقان نوكي يأ "اهرب توبثل" :هلوق ىلع فطع :راص ىنعمبو

 1 .نأشلا ناك يأ ئاق ديز ناك :وحن :نأشلا ريمض ۲۷١[ :قيقحتلا ةياغ] .راص يأ ۷٤ :ّص) 4َنيِفاَكلا

 1 ناك نوم :ىلاعت هلوق وحن ءربخ ىلإ جاتحي الو «لعافلاب متت اهأل ؛ةمات تيم امنإو ءدجو وأ تبث يأ :تبث

 71٠١| :قيقحتلا ةياغ] .ةرسع وذ تبث وأ دجو نإ يأ ٠ :ةرقبل) 5رس ىلإ رت ةر



 ةصقانلا لاعفألا ۱۹۸ لعفلا عاونأ

 ءاهتاقوأب ةلمحلا دومضم نارتقال "ىحضأو ىسمأو حبصأ"و ‹لاقتنالل "راص"و ,ةدئازو

 اهدعب ةعقاولا

 «راص نئعمو .امهيتقوب ةلمجلا نرم نارتقال تابو لظو عةمات نوكتو ءراص ىنعمبو
 ے اهدعب ةعقاولا لاعفألا هذه

 ( يفنلا ا اللا اللا

 لاعفألا هذه اهعمال يأ لاغلب هذه

 هادا عاق 0-00 0 يأ

 .اهمدعك اهدوحو نوكيف ءاهطاقسإب ةلمحلا يف يلصألا نيعملا لتخي ال يلا را نكي و: ةدئازو

 .ءانغلا ىلإ رقفلا نم لقتنا يأ ءاّيتغ ديز راص :وحن «ةفص ىلإ ةفص نم :لاقتنالل

 يه يلا ةصاخلا اهتاقوأب ةلمحلا نومضم نارتقا :اهدحأ :ناعم ةثالثل ءيجت ةثالثلا لاعفألا هذه نأ ملعا :حبصأو

 نوكي نأ اهيناثو افراغ كيو ىسمأو ءاّريمأ ديز ىحضأو لاب حبصأ :وحن «ىحضلاو ءاسملاو «حابصلا

 نوكي نأ :اهثلاثو «ةفصلا هذه ىلع حبصلا يف راص هنأ دارملا سيلو ءراص يأ اًينغ ديز حبصأ :وحن راص يعم
 (طسوتم).حابصلا يف لحد اذإ ديز حبصأ :وحن «تاقوألا هذه يف لوحدلا نعم ديفت ذئنيح يهو عةمات

 نأ ملعا :تابو لظو ."ةلمحلا نومضم نارتقال" :هلوق ىلع فطع :ىنعمبو .لاعفألا هذه تاقوأ يأ :اهتاقوأب

 راهنلاب ةلمحجلا نومضم نارتقال "لظ" يأ ءامهاقوأب ةلمحلا نومضم نارتقال :امهدحأ :نيينعمل نائيحت تابو لظ

 رک ا نسخ و ا دير تاو ا در ف ل ا ا وفم نورا تار
 نيذه تقوب يأ :امهيتقوب (طسوتم).نامز نود نامزب صتخي ال هنإف «(۸٥:لحنلا) كاَدَوْسُم ههْحَو لظلم : ىلاعت

 يف يأ «هلبق ذم اهمسال اهريخ رارمتسا ةلالدل ةعبرألا لاعفألا هذه نأ ملعا :لاز امو .ليللاو راهنلا امهو «نيلعفلا

 "لبق" لعافف «ًالفط هنوك لاح يف ال ةرامإلل ًالباق ناك ذم يأ ءاَريمأ ٌديز لازام :وحن «داتعملا يف هلوبق نكمب نامز

 (طسوتم) .اهربخ ىلإ دوعي لوعفملا ريمضو «اهلعاف ىلإ دوعي ريمض 'هلبق ذم" :هلوق يف
 لاعفألا هذه نوكيف ءاهلعافل اهربخ رارمتسا ىلع لديل يفنلا فرح لاعفألا هذه مزليو يأ :يفنلا اهمزليو

 يفنلا فرح لوحدو «يفنلل لاعفألا هذه نوكل تابثإلل مزلتسملا يفنلا ىلع يفنلا لوحدل "ناك" ةلزنع. ذئنيح

 ا لإ كز ناک لاب نأ زج مل انک الاغ ذل دز لاز ام :لاقي نأ زج مل اذهو ءاهيلع

 تسلح يأ ءاّسلاج ديز ماد ام تسلح :وحن ءاهمسال اهربخ توبث ةدمب لعف تيقوت ةلالدل "ماد ام" يأ :ماد امو

 نأ لحأل يأ :ج اتحا 9 نمو (طسوتم).فاضملا فذح ريدقت ىلع هسولج ماود نامز ئيعم. ؛هسولح ماد ام

 ةلمج ىلإ يأ 53 [۲۷۲ :قيقحتلا ةياغ] .هب ظفلتلا ةحص يف "ماد ام" جاتحا اهلعافل اهربح- توبث ةدمب رمأ تيقوتل "مادام"

 امك «هلبق مالك مدقت الب اًسلاج تمد ام :لوقت الو ءاسلاج تمد ام سلحا :كلوق يف "سلجا"ك ءامب قلعتي هلبق

 [۲۷۲ :قيقحتلا ةياغ] .انهه اذكو «ةعمجلا موي تجرح :وحن «هلبق لعف نم دبال لب ءتكستو "ةعمجلا موي" :لوقت ال



 ةصقانلا لاعفألا ۱۹ لعفلا عاونأ

 ىلع اهلك اهرابحأ مدقت زوجيو .اقلطم : :ليقو ةلاح ةلمجلا ٍنومضم يفنل سيلو ,فرظ هنأل
 ةصقانلا لاعفألا ةلمجلا ن

 ل ردو نو :ماسقأ ةنالئ ىلع اهيلع اهعيدقت يف يهو ءاهئامسأ

 ."سيل" وهو هيف فلتخم مسقو مادام ريغ يف ناسيك نبال اقالح "ام" هل وأ ينام وهو

 [ مابا ةقيفشتلا ةياغ] يلا نفل ايس ردصملا لعجو ةيردصم "ان" نوك ريدقت قع" مادام نال يأ :هنأل
 يأ مالك همدقتي نأو ء«لومعم هنأ ثيح نم لماع نم هلدبالف «بيكر تلا يف ةلضفو لومعم فرظلاو :فرظ

 ءاّمئاق ديز سيل :وحن لاحلا نامز يف يأ :الاح [۲۷۲ :قيقحتلا ةياغ] .ةلضف هنأ ثيح نم هيلإ دنسمو «دنسم

 .ًالاح هوك و ا :اقلطم .نآلا ضتنم همايق يأ

 نع ةرورضلا يفن ميدقتلا زاوجب ديرأ نإف «لعف هلماع اميف عوفرملا ىلع بوصنملا مدقت الإ اهيف سيل ذإ :زوجيو
 وأ كلام ناك مك :وحن ءاهيلع اهعيدقت يضتقي ام ضرعي مل ام :انلوق لثم. ديقي نأ يغبنيف «همدعو هدوحو يباح

 لثمب ديقي نأ يغبنيف «طقف مدعلا بناج نع ةرورضلا يفن هب ديرأ نإو «يقيدص يودع راص :وحن اهنع اهريخأت
 [؟"*14 :ةيئايض دئاوف] .روكذملا لاثملاك اّبجاو نوكي نأ زوجي ذئنئيحو «مدقتلا نع عنام عنمب مل اذإ :انلوق

 ةفرعم مدقتت ثيح عسوأ مسقتلا يف املاح لب ءأدتبملا ىلع أدتبملا ربح ميدقتك ةصقانلا لاعفألا ءامسأ يأ :اهئامسأ

 ةرهاظ ةفرعم ناك اذإ هنإف أدتبملا ربح فالخب «بصنلا يهو «ةنيرقلاب اهنارتقال سبللا مدعل بارعإلا ةرهاظ

 [؟ 77 :قيقحتلا ةياغ] .سبللا ناكمل أدتبمللا ىلع اهميدقت زوجي ال «بارعإلا

 ءاهرابخأ ىلإ عجري "اهعدقت"و «"يه" ريمض ليقو ءاهسفن ىلع اهرابخأ ممدقت يف ةصقانلا لاعفألا يأ :يهو

 ىلإ ناك نم" :هلوق يف يناثلا يف هيلإ جاتحي امك «فذحلا نع هتمالسل ىلوأ لوألاو «لاعفألا ىلإ "اهيلع" ريمضو

 [۲۷۲ :قيقحتلا ةياغ]."حار" ربح ىلإ "ناك" ربح نم يأ "حار

 عنمب عنام الو «هيلع هلومعم مدقت حلصي يوق لماع وهو ءالعف لماعلا نوكل :حار ىلإ .هيلع هربخ مدقت :زوجي

 .ةصقانلا لاعفألا ىلع هميدقت :زوجي ال [؟177 :قيقحتلا ةياغ] .هيلع هلومعم مدقت

 ققحتل هتاوخأ يف امك ةيفان وأ "ماد ام" يف امك ةيردصم "ام" لعفلا كلذ لوأ يف ناك لعف وهو يأ :وهو

 ةيردصملا "ام"و يفنلا فرح نأل ؛امهيلع امهزيح يف ام مدقت عنمي امهيلك نأل ؛ةيفان وأ ةيردصم "ام" وهو «عناملا

 عم نأ رم امل تبثملاب اهاَيإ هليوأتل ؛نيعم عناملا مدعل :ناسيك نبال [۲۷۳ :قيقحتلا ةياغ] .ردصلا ناقحتسي

 ةلزنمي تراصف «تابثإ يفنلا يفن نأل ؛تابثإلا ىلع لدي اهيلع ةيفانلا "ام" لوحدو «يفنلا :لاعفألا هذه

 [۲۷۳ :قيقحتلا ةياغ] .اًمئاد الاع ديز ناك نعم ءاملاع ديز لاز امف "ناك"
 [؟77 :قيقحتلا ةياغ] .ةروص "ام" مدعل "ناك" مكح همكح نأ ىلإ هيوبيس بهذ دقف :هيف فلتخم



 ةبراقملا لاعفأ 1۷۰ لعفلا عاونأ

 وهو یک لوألاف .هيف اذخأ وأ الوصح وأ ًءاجر ربخلا ودل عضو ام :ةبراقملا لاعفأ
 هبرقل عضو لعف يأ

 .نأ فذحي دقو 5 جرخ نأ ىسعو «ج رخ نأ لنز يسع :لوقت .فرصتم ريغ
 جورخلا ديز براق يأ

 ين يا لحد اذإو نا لحدت دقو ا دیز داک : :لوقت كداك" ياثلاو

 فو ”يضألا ف نوكي :ليقو ء 0 نک :ليقو «حصألا ىلع لاعفأالاک
 لاعفألا رئاسك يأ

 :ةمرلا يذ لوقبو نوقتا ودا امو :ىلاعت هلوقب اکسمت لاعفألاك 0
 (١۷:ةرقبلا) ٍ تانثالا یا افرك

 حربي ةّيم ٌبُح نم ىوحلا ُسيِسَر ذكي ل َنيّبحُملا ٌرِجَهْلا ريغ اذإ
 لوزي يأ لصأ

 ركذلاب اهدرفأ هنأ الإ ةفص ىلع لعافلا ريرقتل اموكل "ناك" تاوخأ نم لاعفألا هذه نأ ملعا :ةبراقملا لاعفأ

 افأب اهفرعو ءاهيلع "ناك" ربح مدقت زاوحو ءاهيلع اهربخ ميدقت عانتماو «عراضملا لعفب اهربخ صاصتخال

 يأ ربخلا يف اًعورش يأ :هيف اذخأ (طسوتم).هيف اذخأ وأ ًالوصح وأ ٌءاحر ربخلا وند ىلع اهتلالدل تعضو لاعفأ
 هنم ايال هنأ نعم. فرصتم ريغ وهو «"ىسع" ًءاجر ربخلا وندل يذلا يأ : فق رضتتم ريغ وهو .هليصحت يف

 دحاو لك نوكل ؛لعل هبشأف «ءاشنإلا نيعب اهنمضتل لعل ىلع المح يهنلاو ءرمألاو ءلعافلا مساو «عراضلا
 (طسوتم).ريطي نأ ديز ىسع :لاقي الف «تالاحلا يف لمعتسي ال اذهو «قافشإلاو لوصحلا عمطل امهنم
 .ةصقان لوألا لامعتسالا ىلعو «ةمات لامعتسالا اذه ىلع "ىسع"و «ديز ج ورخ برق يأ :جرخي نأ ىسع

 عع «ربخلا يفن يف يأ يفنلا يف لاعفألا رئاسك "داك" ف يأ :وهف .ربخلا لوصح برقل عضو ام وهو :ئاثلاو
 تابثإل يأ :تابثإلل [707 :قيقحتلا ةياغ] .لاعفألا رئاسك ربخلل اًيفن اهانعم ناك يفنلا فرح اهيلع 0 اذإ

 نإ :مهضعب لاق يأ :يضاملا يف نوكي [۲۷۲ :قيقحتلا اغ ما نأ اضاع ناك وم ىأ طم ريدا

 دقو «/1:ةرقبلا) 4نولعقي اوداك اًمَوإَ» :ىلاعت هلوقك «تابثإلل يضاملا يف نوكي هيلع يفنلا فرح لحد اذإ "داك"

 :ةمرلا يذ لوقك «يفنلل نوكي يأ لاعفألاك لبقتسملا ينو «هنع باوحلا تفرع

 حري ةّيم بح نم ىوهلا ُسْيِسَر ذكي مل َنيَبِحُملا ُرْجَهلا ريغ اذإ
 (طسوتم)

 حبذلا لعف تابثإ :دارملاو «ةحيضفلا فون وأ ةرقبلا نمت نم ءالغل حبذلا لعف نوبرقي اوناك امو يأ :نولعفي اوداك امو

 ربخلا يفن لبقتسملا يف يفنلا نأ ملعف «يفنم حاربلا نأ كسمتلا هجو :ةمّرلا يذ لوقبو ."اهوحبذف" ليلدب هيفن ال

 سيسرلا ىوهلا دكي ملد يأ ءةفيطق درج باب نم ةفاضإلاو «تباثلا وه :سيسرلاو «قارفلا :رجهلاو «لاعفألا رئاسك

 = نيبحملا ءابحألا نارجه ريغ اذإ :تيبلا ئعم «لاوزلا وه حاربلاو ,ةقوشعم مسا يهو «ةيم بح نم تباثلا يأ



 بجعتلا لعف 1۷1 لعفلا عاونأ

 .لامعتسالا يف داكو ىسَع لثم كشوأو ءداك لثم يهو ذخأو «لعحو برك و «قفط :ثلاثلاو

 ريغ امهو «هب ٌلعفأو ىفلَعفَأ ام :ناتغيص هلو «بْحعتلا ٍءاشنإل عضو ام :بجعتلا لعف

 «ليضفتلا لَفأ هل یی ام الإ كاينبي الو ديرب نسحأو ءاديز نسحأ ام :لثم :نيفّرصتم

 امهيف فرصتي الو «هحارختساب ددشأو هجارختسا دش ام :لثمب عنتمملا يف لصوتيو
 ' هروعب حبقأ امو هترمح رثكأ امو 010 للُسوب ككسا

Eءيسني دهعلا لوط  eyةيم" بح لاوز يأ "حارب" برقي مل نينا "» 
 الحاد يفنلا فرح ناك 0 ن ف ةغلابم هيفو ءاهبح لوي یف اه لاو برقي مل اذإ يعي

 [۲۷ ٤ :ةياغ] .ءارعشلا ةيطخختل هجو الف ميقتسم علا اذهو «تيبلا يف "حربي ل

 "ىراكبار یسک ندش كيدزن" «بوركلا نم ءارلا حتفب :بركو .ربخلا يف ذحألا برقل عضو ام وهو :ثلاثلا

 ."نأ" ريغب عراضم لعف اهربحو ءاربخو امسا امهنم دحاو لك يضتقي نعي :داك ."برض" نم

 لثم ةرات لامعتسالا يف اأ يأ ؛لامعتسالا يق :لامعتسالا يف .ثلاثلا ةلمج نم "كش وأ" نوكيف ,ذخأ ىلع فطع :كشوأ

 كشوأو «ج رخي نأ ديز كشوأ :وحن "نأ" عم اهمسا ناك اذإ هنع ةينغتسم اهوكو «ربخلل ةيضتقم اوك يأ اهيهجو يف "ىسع"

 [۲۷ ٤ :قيقحتلا ةياغإ .جرخي دن كسا ورغد أ" ريغب ربخلا نوكو ربخلا ءاضنقا يف "داك" لثم ةراتو ؛ديز جرخي نأ

 «هلعفأ ام" :امهو- بحعتلا العف يأ [بجعتلا لعف نايب يف عرش ةبراقملا لاعفأ نم غرف امل مث :بجعتلا لعف

 لب ءاشنإلل اسيل امهفأل ؛"تبجعو تبجعت" لثم هيف لحدي ملف «بحعتلا ءاشنإل تعضو لاعفأ -"هب لعفأو
 ضعب يف (طسوتم).هرئاظن نع جرخو «هببس يمح ام ةيؤر دنع سفنلا لاعفنا :بجعتلاو ءبجعتلا نع رابخإلل
 رظنلاب لعفلا دارفإف «ةينثتلا ةغيصب بجعتلا العف :اهضعب يقو ءبجعتلا لعف :اهرثكأ يفو ءبجعتلا لاعفأ :خسنلا

 ربدقت لك ىلعو «هتغيص يعون ىلإ رظنلاب هتينثتو «هدارفأ ةرثك ىلإ رظنلاب هعمجو «سنجلل فيرعتلا نأ ىلإ
 نم يئاسكلا ريغ مهوت ۳٠١[ :ريسي فرصتب يماحلا حرش نم].عمجلاو «ةينثتلا نم موهفملا سنجلل فيرعتلاف
 :هلوق يف "حليمأ ام" ريغصتب كلاذ ىلع اولدتساو «نامسا امهنأ نييفوكلا

 انل ندش انالزغ حليمأ اماي

 [۲۷ ٤ :قيقحتلا ةياغ] .ريغصتلا زاوح يف مسالا ةلزسنم لزن وأ «ذاش هنأ ثاوخلاو

 هنأ نعم ةفرصتم ريغ ةغيص يهو «"هب لعفأ" :ةيناثلاو «"هلعفأ ام" :امهدحأ :ناتغيص بجعتلل يأ :ناتغيص هلو

 هلصأ يذلا ءاشنإلل فرحلل نيتهاشم امفوكل ؛عمج الو «ةينثت الو «يهف الو «رمأ الو «عراضم امهنم نوكي ال

 ؛هنم ليضفتلا لعفأ ءانب حصي امث الإ ناينبي ال بحعتلا العف يأ :ناينبي الو (طسوتم).فورحلا نم نوكي نأ

 (طسوتم).بيع الو نولب سيل يثالثلا نم الإ ناينبي الف «ديكأتلاو ةغلابملل امهنم دحاو لك نوكل

 .لوقت "دشأ" لثم وهو «ليضفتلا ىلإ هب لصوتي ام :لثمب .هنم بجعتلا لعف ءانب عنتمي ام بجعت يف :لصوتيو



 بجعتلا لعف ۷۲۴ لعفلا عاونأ

 دنع هک ةادتبا "ام"و «ف ورظلاب لصفلا نرالا زاجأو ‹لصف الو ريخأتو ميدقتب

 ل لعاف هلو «فوذح ربخلاو ‹«شفحألا كع ا ريخلا اهدعب امو «هيوبيس
 هب و :هل

 7 ل ةيددعتلل ءابلاو «شفحألا دنع لوعفمو «لعفأ ي ريمض الف هيوبيس
O o n 

 .نسحأ ديزب الو «نسحأ ديز ام :لاقي الف ءامهنم لعفلا ريخأتو ءرورحم او «لوعفملا مدقتب يأ :ريخأتو ميدقتب
 امهنأل ؛"ديزب سمأ نسحأ" الو "ايز مويلا نسحأ ام" لاقي الف «لعفلاو "ام" نيبو «هلومعمو لعفلا نيب ؛ :لصف الو

 وحن «ةدئازلا "ناك" ب لصفلا ءاجو «لاثمألا ريغت ال امك ناريغي الف «لاثمألا يرحب ايرج بحعتلا ىلإ لقنلا دعب

 " :وحن "ىسمأو حبصأب" لصفلا ذشو «ناسيك نبال افدلبخ "ركي ظفل هيلع ساق الو ادر نسخا ناک ام

 [؟1/8 :ةياغ].عامسلا ىلع روصقم وهو «ةيشعلل ريمضلاو «"اهأفدأ ىسمأ ام"و «ةادغلل ريمضلاو "اًهَدَرْبَأ حبصأ ام

 SS a :وحن «هريغ يق عستي ال ام فرظلا يف عستي ثيح :زاجأو

 ا لا «بجعتلا ةغيصب قلعتملا فرظلا :فرظلاب و «ديزب مويلا نسح أو «قدصي

 و اماه نيس نر TT :لاقي الف ءاقافتا زوجي ال هنإف ءامب اقلعتم

 :قيقحتلا ةياغ] .اًديز فلكت الول نسحأ ام :وحن ةيعانتمالا "الول" ضارتعاب لصفلا ناسيك نبا زاحأو «"نسحأ"

 ةركن أدتبم امف «"هلعفأ ام" بارعإ نايب ىلإ ةراشإ :ءادعبا ا ام :وحن "هلعفأ ام" يف "ام" ظفل يأ :امو

 يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا ٍنيعأ اهدعب يلا ةلمجلاو ءاديز نسحأ ءيش :هلصأو «ليلخلاو هيوبيس دنع ءيش عع
 لحم يف ةلصلا عم يهو ءاهتلص اهدعب ىلا ةلمحلاو «شفحألا دنع ةلوصوم "ام"و ءأدتبم ربخ هنأب عفرلا لحم

 امو أدتبم يهف «موق دنع ةيماهفتسا "ام"و «ءيش اًديز نسحأ يذلا :هريدقت «فوذحم هربخو ءأدتبم هنإف «عفرلا

 (طسوتم).نآلا اهانعم. اهنأ ال لصألا رابتعاب تاريدقتلا هذهو ءاّديز نسحأ ءيش ّيأ :هريدقتو ءاهربخ اهدعب

 هعضومف «اًديز نسحأ ءيش :هريدقت ءأدتبم ربخ يأ ربخلا :هلوق :ريخلا .ةيلعفلا ةلمحلا نم اهدعب يأ :اهدعب

 الإ اًديز نسحأ ام يأ "باناذ ّرهأ رش" نزو ىلع عملا يف ًالعاف هنوكل ؛أدتبم انهه ةركنلا عوقو زاح امنإ «عفر

 اديز لعح هفرعأ ال ءايشألا نم ءيش :"اًديز نسح ام" نعم ذإ ؛ةفصلاب ةصصخم ةركن ىعملا يف هنوكل وأ «ءيش

 ردقأ ام" زاوح ليلدب لوألا عملا هنع ىحمناو «بحعتلا ءاشنإ ىلإ لقن مث «لصألا رابتعاب ريدقتلا اذهو ءانسح

 .ديزب نسحأ وحن «هب لعفأ يف :هبو [؟176 :ةدايزب ةياغ] .رييصتلاو لعجلا نع ههزنت عم "همحرأ امو هللا

 يأ نسح اذ هرّيص :هب نسحأ ئعمف «ةيدعتلل ال ةروريصلل هتزمه نوكي اذه ىلعف ءاّيدعتم مزاللا لعل يأ :ةيدعتلل

 اذه ىلعف :(5١:ةرقبلا) 4ركيدبأب وقل الوإ» :ىلاعت هلوق وحن ؛لوعفملا يف :ةدئاز وأ ۲۷١[ :ةياغ] .نسحلاب ةفص

 "نسحأ" يفف يأ :ٌيمض هيفف [؟76 :ةياغ]."جرخأ"بلك ةيدعتلل هتزمه نوكيو «هسفنب اًيدعتم "نسحأ" نوكي

 [؟ 7 :ةياغ] ."هب هفص" نعم اًنسح هلعحا يأ "اًديز وأ هديزب تنأ نسحأ" يأ هلعاف "وه" ريمض هحولا اذه ىلع



 مذلاو «ح دملا لاعفأ ۷۴ ٠  لعفلا عاونأ

 نأ :اَمُهطرشو ءسئبو «معن :اهنمف «مذ وأ حدّم ءاشنإل عضو ام :ٌمذلاو حدملا لاعفأ

 ةبوصنم ةركنب ايم اًرمضم وأ ءاه فرعملا ىلإ نافل ,ماللاب انعم لعافلا نوكي
 اإ رمضملا فلوو

 ربح وأ «هربح هلبق ام ًادتبم وهو «صوصخللا كلذ دعب و « یه اًمعنفإ# لثم "ام" ےب وأ

 ٠ صوصخملا و (؟إ/١ :ةرقبلا)
 0 . «لعافلا ةقباطم :هطرشو «يز لحرلا معن :لثم ءيفوذحم أدتبم

 هتميذو «هتحدم" لثم نكي ملف «مذ وأ حدم ءاشنإل تعضو لاعفأ مذلاو حدملا لاعفأ يأ :مذلاو حدملا لاعفأ

 ( (طسوتم).ءاشنإلل عضوت مل اهنأل ؛مذلاو حدملا لاعفأ نم "روعو «حبقو «مركو «فرشو
 (طسوتم).ءاشنإلل عضوت مل اهأل ؛مذلاو حدملا لاعفأ نم يأ :اهنمف

 (طسوتم).ةثلثلا رومألا دحأ اهلعاف نوكي نأ لاعفألا هذه طرش يأ :امهطرشو

 .ديز لحرلا معن :وحن ,دهعلل فيرعتلا :ماللاب

 .ديز لحرلا بحاص معن :وحن «دهعلا فيرعت مالب :امه فرعملا ىلإ

 .ديز الجر لحرلا معن يأ «ديز الحر معن :وحن :ةبوصنم ٍةركدب

 .ةفوصوم ريغ ءيش يعم. ام زيمم يأ :امب وأ

 "ئيش معنف" يأ "معن" لعافل ةزيمملا يهو «زييمتلا ىلع بصنلا اهعضوم «ءيش عع ةركن انهه "ام"ف :اًمعنف
 (طسوتم).حدملاب ةصوصخملا يهو «تاقدصلا ٌريمض "يه"و «يه ايش ءيشلا معن يأ

 e نأل ؛كلذ لعف امنإو «لعافلا كلذ دعب عقاو حدملاب صوصخملا يأ «هربح مدقت أدتبم :صوصخملا

 vy] :قيقحتلا ةياغ] .سفنلا يف عقوأ ارسفم هركذ مث

 ربخلا جتحي ملو ؛هربخ هلبق يلا ةلمجلاو ءأدتبم مذلاو حدملاب صوصخملا يأ ءصوصخنملا بارعإ ىلإ ةراشإ :ًادتبم وهو

 معن :ليق امل هنأ وهو «لاؤسلا ريدقت ىلع فوذحم أدتبم ربح وأ «هماقم دهعلل فيرعتلا مال مايقل أدتبملا ريمض ركذ ىلإ
 ىلعو «ةدحاو ةلمج "ديز لحرلا معن" نوكي لوألا هحولا ىلعف «ديز وه يأ «ديز :ليقف ؟وه نم لأس هنأكف «لحرلا

 | (طسوتم).نيتلمج يناثلا هجولا
 ريك ذتلاو «عمحلاو ةينثتلاو دارفإلاو «سنجلا يف لعافلل اقباطم نوك نأ مذلاو حدملاب صوصخملا طرشو يأ :هطرشو

 تبجو امنإو «دنه ةأرملا تمعنو «نوديزلا لاجرلا معنو «ناديزلا نالحرلا معنو ءديز لحرلا معن :لوقت «ثينأتلاو

 (طسوتم).يعملا يف لعافلا نع ةرابع هنوكل ةقباطملا



 مذلاو حدملا لاعفأ ١١/4 لعفلا عاونأ

 لثم ملع اذإ صوصحملا فذحي دقو وام ههبشو ازبک نیا مؤقلا لَم نشو

 ياد :هلعافو ا E ا لثم "ءاسأو ودهم مغنفإلو دل معن

 مذلا يف (۸٤:تايراذلا)

 لبق عقي نأ زوجيو .معن صوصخم بارا يلو صوصختملا 5 05 الو

 وهو «لعافلا دارفإ عم اعمج "اوبذك نيذلا" وهو صوصحخملا عقو ثيح لاؤس باوج :نيذلا موقلا لثم سئبو
 فذحبو «"اوبذك نيذلا لثم موقلا لثم سعب" هريدقت ءفاضم فذحب لوأتم هنأب هنع باحأف «"موقلا لثم"

 [۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ] .مهلثم نيبذكملا موقلا لثم سعب :ريدقتلاو ؛موقلل ةفص "نيذلا" لعجو صوصحلا

 ںآ ترقب بولا کا 0.:ص» هكيَدْنَعْلامعنإ» :یلاعت هلوق لثم ہیرقب رشإ, مولعم ریتتو صوص ووش یئ ہررک ف زم ینو :فذحي دقو

 (۸٤:تایراذلا) /اَهاَنْشَرَف ضْرَةْلاَو :ةنيرقب نحن يأ نودهاملا معنوءتسا لاشوا صقر ہک

 قايس هيلع لد "نحن" نودهاملا معنف يأ :نودهاملا معنف .هتصق يف مالكلا نأل :بويأ دبعلا معن يأ :دبعلا معن

 [۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ] (48:تايراذلا) (َنوُدِهاَمْا َمُعِنَف اهاَنْشَرَف َضْرَأْلاَوإَ» :ىلاعت هلوق وهو «ةيآلا

 ىرحب هنايرحج ؛دنه اذبح «نوديزلا اذبحو «ناديزلا اذبح :لاقيف «ثنؤي الو ؛عمجي الو ئثي الف «هلاح نع :ريغتي الو

 ءديز لحرلا اذبح :وحن "معن" يف امك حدملاب :صوصخملا هدعبو [۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ] .ريغتت ال ىلا لاثمألا

 [۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ] .حدملاب صوصحملا وه "ديز"و «"اذ"ل ةفص لحرلاو «هلعاف "اذ"و «ضام لعف "بح"ف

 :مهضعب لاقو «نيروكذملا نيهحولا يق :معن صوصخم بارعإك ."اذبح" دعب صوصحملا ر يأ ههنا رعإو
 [۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ] .صوصخم لعافلاو «ةدئاز "اذ" :ليقو «نايب فطع "اذبح" دعب صوصخملا

 يحلو eS قوو ىلع يا ديك ضرما كد لج مع نأ زوجيو :يأ :زوجيو
 ركذ بجي مل امنإو ءامهبم هلعاف نوكل ؛الحر ديز اذبح :وحن هدعبو «دیز الحر اذبح :وحن «ثينأتلاو ريكذتلاو

 نأ اًضيأ زوجيو «ظوفلملا ريغ لعافلا ىلع ظوفلملا لعافلا ةيزمل ؛اًرمضم هلعاف ناك اذإ "معن" فالخب ءانهه زييمتلا

 ءابكار ديز اذبح :وحن هدعبو ءديز اًبكار اذبح :وحن «هانرکذ ام يف هل ةقفاوم لاح هصوصخم ركذ لبق عقي

 صوصخ اًديز نأل ؛ديز ال "اذ" وه لاحلا وذو «ةيلعفلا نعم نم "اذبح" يف يذلا لاحلاو زييمتلا يف لماعلاو

 رع الاخ "انكار" نر هتف برك لا دلو ف را اغ جدلا هه دم اي ال :ىقرصتللاو سالب
 نع ةرابع هنوكلو هيلع اقدص اميف امهداحتال ؛ةقفاوملا بجو امنإ :قفو ىلع (طسوتم). صوصخملا نع ال لعافلا

 رمضملا عضوم رهظملا عضو هنأ الإ ءصوصحنملا مدقتل هقفو ىلع لوقي نأ رهاظلاو «هقفاوي مرج الف ءصوصحخملا

 (۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ] .هريغو لعافلا نم صوصخملا ريغ ىلإ هدوع مهوتي المل حيضوتلا ةدايزل



 رجلا فورح ١ اه فرحلا

 :فرحلا

 .لعف وأ مسا ىلإ هتيئزح يف جاتحا مث نمو «هريغ يف نعم ىلع لّدام

 ءيفو «ىّتحو «ىلإو نم :يهو «هيلي ام ىلإ هانعم وأ ٍلعفب ءاضفإلل عضو ام :ّرجلا فوُرَح

 ذمو «فاكلاو «ىلعو «نعو «هؤائو هؤابو مسقلا واوو ءاهؤاو و برو «ماللاو مئابلاو
 E Ges aS "ينام تاكو اوقف متاكتو

 یاهتنالل "ىلإ"و .لَّوأتُم ههبشو «"رطم نم ناك دق"و ءشفخألاو نييفوكلل فالح بجوملا

 ؛سنحباك "نعم ىلع لد ام" :هلوقف :لد ام .فرحلا مسق يف عرش لعفلاو مسالا مسق نم غرف امل مث :فرحلا

 لد فرحلا نأ لجأ نمو يأ :م نمو (طسوتم).لعفلاو مسالا جرخي "هريغ يف" :هلوقبو ءةثلثلا هيف كرتشي هنأل
 ىلع هتلالد نأل ؛هيلإ دنسم وأ دنسم نم مالكلا نم اءزج ريصت نأ يف لعفلاو مسالا ىلإ جاتحا هريغ يف نعم ىلع

 فورح تيمس اذهو «ديزب رام انأو ءديزب تررم :وحن :لعفب (طسوتم).هقلعتم ركذب ةطورشم يدارفإلا هانعم

 "مسالا ىلإ" :لقي ملو «"هيلي ام ىلإ" :لاق امنإو ءاهومعم رابتعاب ةيمست رجلا فورح اًضيأ تيمسو «ةفاضإلا
 ءردصملاو «ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملاو «لعافلا ءامسأ لعفلا ئيعم. دارملاو "تبحر ام" :هلوق لثم لوانتيل

 (طسوتم).لعفلا نعم هنم طبنتسي ءيش لكو «لاعفألا ءامسأو «رورحن لاو راحلاو ءفورظلاو
 هركذ ام بسحب "نم" يناعمو ,فورحلا هذه يناعم نايب يف عورش :ءادتبالل .افرح رشع ةينامث رجلا فورح يأ :يهو

 ةحصب فرعيو «نييبتلا :اهيناثو «ةرصبلا نم ترس :وحن «هب ءاهتنالا حصي امه فرعيو «ةياغلا ءادتبا :اهدحأ :ةعبرأ

 ةحصب فرعيو «ضيعبتلا :اهثلاثو ,مس.:جحلا ناول نم سحرا اوُبتْحاَفل :ىلاعت هلوقك ,هناكم "يذلا" عضو
 (طسوتم).ئعملاب لخت ل تطقسأ ول اهنأب فرعيو «ةدايزلا :اهعبارو «مهاردلا نم تذحأ :وحن «هناكم "ضعبلا" عضو

 :كلوق يف نورشعلا يه مهاردلا نأل ؛ديعب وهو «ءادتبالا نعم ىلإ عحري نييبتلل افوك :يرشخمزلا لاق :نييبتلاو

 [۲ ٦۹/٤ :يضر] .هسفن أدبم ءيشلا نوكي نأ لاو سلا يقف اكاترألا" فلذكو ؛مهاردلا نم نورشع

 مهفإف :شفخألاو نييفوكلل .دحأ نم برضت الو ءدحأ نم ندا ]هو ءدحأ نم ينءاج ام :وحن :بجوملا ريغ

 لمحلاب لوأتم هنأب هنع باحأف «بحوملا يف "نم" تديز ثيح لاؤس باوح :رطم نم .اًضيأ بحوملا يف هنوزّوحي
 اه "ىلإ" نأ ملعا :ءاهتنالل ىلإو [۲۷۹ :قيقحتلا ةياغإ .رطم ءيش وأ رطم ضعب ناك دق يأ «ضيعبتلا ىلع

 ىلإ ةرصبلا نم ترس :وحن «ءاهتنا هل اميف اهامعتساب فرعيو «"نم"ل ةلباقم يهف «ةياغلا ءاهتنا :امهدحأ :ناينعم

 (طسوتم).هللا عم يأ (01:نارمع لآر هللا 5 يِراّصنأ نم# :ىلاعت هلوقك ًاليلق "عم" نعم. نوكي نأ :يفاثلاو «ةفوكلا



 رجلا فورح ١ ا/5ك فرحلا

 .دربملل افالخ رهاظلاب صتخيو ءاريثك عم نععو ,كلذك ىتح"و .الياق عم نيعمو

 رتل نإ ع سرت

 اعام هريغ .يفو ءاسايق يفنلاو ل يف ربخلا يف هدئازو درت ل
 ةيسايق ةدايز يأ

 ةياغلا ءاهتنا يف "ىلإ"ب "ىح" هبش امنإو ءاريثك عم نيععو «"ىلإ" لك ةياغلا ءاهتنال "نحو يأ :كلذك ىتحو

 (طسوتم).ريثك عم نعم. "نح" نوكو «ليلق عم نعم. "ىلإ" نوک نأل ؛عم عع هنوك نود
 ءاهسأر عم يأ اهسأر ىح ةكمسلا تلكأ :وحن ءاهلبق ام مكح يف هدعب ام لحدي يأ ءاّريثك اًنامز يأ :اًريثك

 يظفل قراف ىلإ ةراشإ :صتخيو ١8٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .ليلق "ىلإ" نيعمم هئيحب نأ ىلإ ةراشإ "اًريثك" :هلوق يفو

 زاوحل ضعبب اهضعب رئامضلا طلتخت الئلو "ىلإ" ب هنع ءانغتسا رهاظلاب صتخي "ىح" نأ وهو "ىحو ىلإ" نيب
 كاتحو «هاتحح :لاقي الف ءرهاظلا مسالاب يأ :رهاظلاب (طسوتم)."نيح" دعب رورحناو «بوصنملاو «عوفرملا عوقو
 (طسوتم).لامعتسالاب كلذ يف كسمتلا بوصألاو «"ىلإ"ب هنع ءانغتسا
 وهو «ةيفرظلا :امهدحأ :نيينعم "يف"ل نأ ملعا :ىنعمبو ."ىلإ ك اًضيأ رمضملا ىلع اهوحد زاجأ هنإف :دربملل

E كركر N E ORNS ES EM EE يد وقل لوح 

 (طسوتم).لخنلا عوذج ىلع يأ (٠۷:هط) 4ِلْحَتا عوذُج يف ْمُكَنبَلَصْألَوإ» :ىلاعت هلوقك «ليلق وهو "ىلع"
 يرورم قصتلا يأ «ديزب تررم :وحن اًراحب وأ اد هب :وحن ةقيقح رورحبلا لعفلا قاصلإل يأ :قاصلإلل

 «لعفلا ةلآ هيلع يه تلحد ام نأ ىلع ةلالدلل يأ :ةناعتسالاو [؟ خ06 :قيقحتلا ةياغ] .ديز هنم برقي ناكمم

 مهردب بوثلا اذه تذحأ :وحن :ةلباقملاو [؟/١8 :قيقحتلا ةياغ| .ملقلاب تبتك :وحن

 يأ ديرب تبهذ :وحن "هتمّرك وأ ءاًديز تمركأ" يف فيعضتلاو ةزمحلا لثم اًيدعتم مزاللا لعمل يأ :ةيدعتلاو

 نع رصاقلا لعفلا لاصيإ نيعمب لمعتسي دق اهنأل ؛كلذب ةيدعتلا انرّسف امنإو «هتحرحخأ يأ ورمعب تجرخو «هتبهذأ

 ولو ملعلا اوبلطا :وحن :ةيفرظلاو ۲۸٠[ :قيقحتلا ةياغ] .رحلا فورح عيمج كرتشت نعملا اذه ينو ءهيلإ لوعغما
 .مئاقب ديز له :وحن «ماهفتسالا تقو يف يأ :ماهفتسالا يف .نيصلا يف ولو يأ «نیصلاب ناك

 .عامس ةدايز وأ ةيعامس ا :اًعامس .روكذملا ربخلا ريغ يف يأ :ةريغ يف .مئاقب ديز سيل :وحن :يفنلاو

 ًادتبملا يف ةدئاز ءابلاو «هربخ "مهرد"و ءأدتبم لاثملا اذه يف "كبسحب" :هلوق «مهرد كبسحب :وحن :ديز كبسحب

 ۲۸٠[ :قيقحتلا ةياغ] .اعامس ربخلا يف ةدئاز ءابلاو ءسكعلا ىلع ديز كبسحبو ءاعامس



 رجلا فورح 1۷۷ فرحلا

 يف. واولا ئيعمو «ةدئازو «لوقلا عم نع ىنعمبو «ليلعتلاو ا ماللاو .هديب ىقلأو
 .حصألا ىلع ةفوصوم ٍةركنب ةصتخم مالكلا ردص اهو < لقت فر .بجعتلل مسقلا

 . . ةبوصنم ةركنب زيمم مهبم رمضم ىلع لخدت دقو ءابلاغ فوذحم ضام اهلعفو
 يي

 ا کلا ىلإ یاب ا الوو :ىلاعت هللا لاق «لوعفملا يف ةدئاز ءابلا .هسفن يأ هدي ىقلأ يأ :ىقلأو

 [؟١٠8 :ةياغ] .متكلهف مكيلع ءادعألا بلغ داهجلا متكرت اذإ مكنإف ءداهحلا كرتب كالهلا ىلإ مكسفنأ اوقلت ال يأ

 صاصتحا وأ «سرفلل لجلا :وحن «قاقحتسا صاصتحا وأ «ديزل لاملا :وحن كلم صاصتحا ناك ءاوس :صاصتخالل
 | | [؟ م١٠ :قيقحتلا ةياغ] .هل نبا نالف :وحن ةبسن

 وأ ءاهلحأل لعفلا دصقي ةيئاغ ةلع بيدأتلا نإف «بيدأتلل هتبرض :وحن ءاّيئاغ اًببس ةلعلا تناك ءاوس :ليلعتلاو

 اهلج ا لعفلا دقي ماع دلع تل احل 0إ اا ترش : وحن ءاهدصق دصقت ةياغ سيل اعاب اًبيس

 .هنع تلق يأ «رشلا لعفي لا نإ هلال هوك د نيت ىو .جورخلا ىلع ثعاب ببس يه لب

 .هسفنب دعتم "فدر" نأل ؛ اكدر يأ 005:لمنلو كَل فور :ىلاعت هلوق :وحن :ةدئازو

 .بابذلا راط دقل هلل :لاقي الف «هللاو نعم. ءلحألا رخؤي ال هلل :وحن ءاًميظع ارمأ باوجلا ناك اذإ :بّجعتلل

 اًهوكل اهضيقن يه يلا ةيريخلا "مك" ىلع ًالمح :مالكلا ردص اهو .هيلع تلخد ام دارفأ ليلقتل يأ :ليلقتلل

 ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ] .مالكلا 2 ةيربخلا "مك "لو ء«ريثكتلا ءاشنإل "مك" نوكو «ليلقتلا ءاشنإل

 ةركنلا ذإ ؛اهقحلي امنإ ليلقتلا نأل ؛بر e ليلقتلا نعم ققحتلف ةركنلاب اهصاصتحا امأ :ةصتخم

 ديفي الف عمحلاك امترثك وأ «ئثملاو درفملاك اهتلق ةنيعتم امإ اههِإف ةفرعملا فالخب «ريثكلاو ليلقلل ةلمتحم ةلوهجم
 «فوصوملا ريغ نم صحخأ فوصوملا نأل ؛اًضيأ ليلقتلا نعم ققحتلف ةفوصوم ةركنب اهصاصتخا امأو «ليلقتلا

 ءةبقرلا قلطم نم لقأ ةئمؤملا ةبق ةبقرلاو ءلحرلا قلطم نم لقأ ماعلا لحرلا نأ ىرت الأ ؛معأ وه امن لقأ صحألاو

 ۲۸١[ :ةياغ] .حصألا ىلع :لاق اذهو «ببوجولا ىلوألاو ءكلذ بحي ال :ليقو كلذ ىلع لامعتسالا دورولو

 ليلقتلل افوكل "ام"ب ةفوفكم تناك ولو ؟ ضاقت اهيهعبات ق «جارسلا نباو «يلع يبأ بهذم اذهو :حصألا

 :وحن «ضام ةفص هنأ ىلع عوفرم :فوذحم ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ] .يضاملا يف الإ روصتي ال اذو «عقاولا ققحملا

 ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغإ .فوذحم "بر" هب قلعت يذلا لعفلاو «لحر ةفص هتيقلف «هتيقل لحر بر

 ( .لضاف ميرك لحجر بر :ءاج دق هنأل ؛اًبلاغ اًنامز وأ ءاًبلاغ افذح يأ :اًبلاغ

 .زييمتلا ىلإ جاتحا اًمهبم ناك امل ريمضلا نأل ؛زييمت اهأ ىلع :ةبوصنم



 رجا فورح 1۷۸ فرحلا

 ىلع لحدتف "ام" اهقحلتو : تلا ةقباطم يف نييفوكلل افالم عك ذه د درفم ريمضلاو
 بر قحلت يأ

 لعفلا فذح دنع نوكت افنإ مسقلا واو و .ةفوصوم ٍةركن ىلع لحدت اهواوو «لمجلا
 يف امهنم معأ ءابلاو «ىلاعت هللا مساب ةّصتخم اهلثم ءاتلاو ءرهاظلاب ةصتخم لاوّسلا ريغل

 ءاتلاو واولا نم يأ 2 سلجا هللاو :لاقي الف

 OA AN E فذح دقو .يفنلا فرحو ' نإ" و «ماللاب ٌمَسَقلا ىقلتيو ‹«عيمجلا

 باجي يأ

 «نيتأرما هبرو «نیلحر هبرو «ةأرما هبرو الجر هير :وحن ؛"الجر معن" يف ريمضلاك ةركن ريمضلا اذهو :ريمضلاو

 ۲۸۱١( :ةياغ].هتقباطم بجيف «هركذ مدقت ءيش ىلإ ال «نهذلا يف ءيش ىلإ دئاع هنأل ؛ءاسن هبرو «لاحر هبرو
 ابرو الاجر مهبرو «نيلجر اممهيرو الحر هبر :نولوقيف «ثينأتلاو ريكذتلاو ؛عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا يف :ةقباطم

 .لمعلا نع ةعناملا يأ ةفاكلا :ام [۲۸۲ :قيقحتلا ةياغ] .ةوسن نهرو «ةأرما

 ةركنلا ىلع لدي اذهلو "بر" نعم مالكلا لوأ يف ام أدتبي يتلا واولا يهو "بر" واو يأ :اهواوو

 :هلوقك «لصاف فوذحم وأ روكذم باوح ىلإ جاتحيو «ةفوصوملا

 سينأ اهل سيل ةدلبو

 (طسوتم).ةدلب بر يأ
 «لاؤسلا ريغل لعفلا فذح دنع "هللاب تمسقأ" يف امك ءابلا نع مسقلا يف لدبت واولا نأ ملعا :مسقلا واو و

 الف ءرهاظلاب صتخم -مسقلا واو نيعأ- وهو «"ينربخت الو" «"ينربحأ هللاو" الو "هللا تمسق" :لاقي ال اذهلو

 (طسوتم).اهنع واولاب ءانغتسا" كو" :لاقي
 هللا مساب ةصتخم اهنكل رهاظلاب صتخيو «لاؤسلاو لعفلا عم لمعتست ال امنأ يف واولا لثم ءاتلاو يأ :اهلثم ءاتلاو

 (طسوتم).ءابلا نم صقنأ وه يذلا واولا نع اهناصقنل هللا مسا ظفل ريغ يف لمعتسي الو يأ «ىلاعت
 راو نيعرلا# لاق الو: تاو ماشا ند و اكو )و وغ :ىلاعت هللا ساب

 لوخدلاو ءرهظملا ىلع لوحدلاو «لاؤسلا ريغل اموكو ءلعفلا فذح يف يأ ركذ ام عيمج يف يأ :عيمجلا يف
 ةكَماَنْصَأ ندي لاتو ىلاعت هلوق :وحن تابثإلا ىف :نإو ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ] .ىلاعت هللا مسا ىلع

 [۲۸۲ :ةياغ] (١:ليلل) ه(ىَشْخَي اذإ ٍلْيلاَوإَت :باوح يف (4:ليللا) یتش کیس نإ :ىلاعت هلوقو «(۷٥:ءاببنالا
 Te: E E) ىَجَس اذِإِليللاَو ىَحُضلاَو :ىلاعت هلوقك :يفنلا فرحو

 ىلع مدقي وأ «مئاق هللاو ديز :وحن «مسقلا طسوت يأ ضرتعا اذإ مسقلا باوج فذحي دقو يأ :فذحي دقو

 (طسوتم) .هتداعإ نع غي هنأل ؛هللاو ملاع ديز :وحن «هيلع لدي ام مسقلا



 هم 2 و ےس

 رجلا فورح ۱۷۹ فرحلا

 دقو «ٍءالعتسالل "ىلع"و «ةزّواَجُملل "نع'"و .هيلع لدي ام همدقت وأ «ضرتعا اذإ هباوج
 سوقلا نع مهسلا تيمر :وحن

 صتختو ءاعما نوكت دقو «ةدئازو «هيبشتلل فاكلاو .امهيلع "نم" لوخدب نيّمسا نانوكي
 يدنع ديرك يذلا وحن |

 ذم هتيأر ام :وحن رضاحلا يف ةيفرظلاو ءيضاملا يف ءادتبالل نامزلل "ذنمو ذم"و .رهاظلاب
 لاحلا يف يق نعم

 .ءانثتسالل الخو ادعو اشاحو .انموي ذنمو «انرهش

 ىعملا يف هباوج وه ام نيب مسقلا طسوت امل هنأل ؛نيتروصلا نيتاه يف باوجلا فذح امنإو :همدقت وأ ضرتعا

 ءالعتسال يأ :ءالعتسالل [۲۸۲ :قيقحتلا ةياغ] .ةداعإلا نع ئيغتسا ئععملا يف هباوج وه ام ىلع مسقلا مدقت وأ

 [۲۸۲ :قيقحتلا ةياغ] .ّنيَد هيلع :وحن اًمكح وأ ,.حطسلا ىلع ديز :وحن «ةقيقح ءيش ىلع ءيش

 [اهؤمظ مت ام دعب هيلع نم تذع :هلوق وحن «قوفلا نعم. نوكي "ىلع" ىلع "نم" لحد اذإ ٍنعي] :نم لوخدب
 [۲۸۳ :ةياغ] .هنيم بناج نم يأ هني نع نم تسلح :وحن «بناحلا نيعم, نوكي "نع" ىلع "نم" لحد اذإو هقوف نم يأ
 .ءيش هلثم سيل يأ ءيش هلثمك سيل وحن :ةدئازو

 «يلوزجلا هعبتو «ةرورض الب اهتيمسا زوجيف «شفحألا امأو «ةرورضلا دنع الإ اهتيمساب مكحي ال هيوبيسو :اما

 :هلوق وحن ةرورحب اهتيما نيعتت

 مهنملا دربلاك نع نكحضي

 :هلوق وحن «ةيلعافلاب ةعوفرمو

 لتفلاو تيزلا هيف بهذي نعطلاك ططش يوذ ىهني لهو «نوهتنتأ
 [ مب 4: ينظر صخلم] .امهرد اذك يدنع :وحن ءادتبالا ىلع وأ

 اذإ نيفاكلا عامتحا ىلإ ىّدأل رمضملا ىلع تلحد ول اهنألو ءاهنع لثملا ظفلب ءانغتسا " 'هك" :لاقي الف : رهاظلاب

 مهدنع لصفنملا ريمضلا نألف ءائأك َتْنَأ امو «تنأك انأ ام :مهوق امأو «لكلا يف عنملا درطيف «بطاحملاب تهبشا

 .فخأ اهوكل اًعرف هنوك عم "ذم" مدق امنإو :ذنمو ذمو [۲۸۳ :قيقحتلا ةياغ] .حاحصلا يف اذك ,رهظملاك

 هايإ ييؤر ىفتنا يأ :هتيأر ام .ةعمجلا موي نم هايإ تيؤر ىفتنا يأ «ةعمجلا موي ذنم تيأر ام :وحن :يضاملا يف

 [۲۸۳ :قيقحتلا ةياغ] .لاحلاو يضاملل امهعضول لبقتسملا ىلع نالحدي الو ءانموي ينو ءانرهش يف
 نوكي اهدعب ام تبصن نإو ءافرح نوكت اهدعب ام ا تررح اذإ ءانثتسالا نعم اهيف ةثالثلا هذه يأ :ءانشتسالل الخو

 هلوقب ةثالثلا انهه ديق امنإو «بناج نعم اشاحو «ولخي الخ نم الو ودعي ادع نم "دع"ف ءارمضم اهلعافو ءالاعفأ
 (طسوتم).رج فورح تناك ءانثتسالل تناك املك سيل نکل ءافورح نكت مل ءانثتسالل نكت مل اذإ األ ؛"ءانئتسالل"



 لعفلاب ةهبشملا فورحلا ۸۰ فرحلا

 مالكلا ٌردص اهو .َلعلو «تيلو «ٌنكلو «نأكو «نأو «نإ :يهو «لعفلا فاورحلا

 ىلع يح لدو سفال ىلع یل ايو هيك ألا یوم
 بجو مك نيو هدرفلا مكح يف اهتلمج عم "ّنأ"و «ةلمدلا نعم رفت ال "نإ" ف .لاعفأل
 A ئادتبا ترسكف «درفملا عضوم يف حتفلاو «لمجلا عضوم يف ٌرسكلا

 نا يا

 هذه تيم امنإو [لاقف ةهبشملا فورحلا نايب يف عرش ةراحلا فورحلا نايب نم غرف امل مث] :ةَهَبشملا فورحلا

 حتفو ءادعاصف فرحأ ةثلث ىلع افوك ثيح نم لعفلاب ةمياشم اموكل لعفلاب ةهبشملا فورحلا فورحلا

 «نأكو «نأو نإ :ةتس يهو «ءيجي ام ىلع اهنم دحاو لك يف لعفلا نعم دوحوو «مسالا اهموزلو ءاهرخاوأ

 عاونأ نم عون ىلع اهنم دحاو لك ةلالدل مالكلا ردص فورحلا هذهل يأ :اهو (طسوتم).لعلو «تيلو «نكلو

 عم امنوكل ؛مالكلا ردص اهل نوكي ال يأ :اهسكعب (طسوتم).كلذ ريغ وأ كاردتسا وأ نمت وأ جرت نم مالكلا
 (طسوتم).اهلصأ ىلع تءاجف ءارخأتم نوكي نأ لومعملا قحو «لماعل ًالومعم اهدعب ام

 ۲۸٤[ :ةياغ] .لمعلا نع اهفكت ةفاكلا "ام" نأل ؛لمعلا نع ةفاكلا "ام" قوحل دعب فورحلا هذه :ىغلتف

 اذإ ةفاكلا "ام" نألو ءءامسألا اهؤاضتقا يهو «لعفلا ةهاشم هوجو ضعب نع اهتجرخأ ةفاكلا "ام" نأل :حصفألا

 ۲۸٤| :قيقحتلا ةياغ] .ةدئاز "ام" لعجب لمعت دقو «ةفيعض ريصتف «ةلصاف تراص اهيلع تلخد

 مرح امنا :ىلاعت هلوقك «مسالا ىلع اهوحد موزل نعو «لمعلا نع اهتجرحأ ةفاكلا "ام" نأل :لاعفألا ىلع

 «ليصفتلا ىلع اهنم دحاو لك لاوحأ نايب يف :ريغت ال YA] :قيقحتلا ةياغإ (۱۷۳:ةرقبلا) يملا كيل

 :تلق اذإف ءاهدك وت لب لا نعم رعت ال "نإ" لاق ةشوتفملا "نأ"و ةزوسكملا "نإ" ني .قزفلا لإ. زاشأو

 عم اهنأل ؛ةلمحلا نعم ريغت "نأ"و كل ديكأتلا ةدايز عم "مئاق ديز" :كلوقب تدافأ ام تدافأ "مئاق اًديز نإ"

 ا نيه ال ةروشكلا "نإ" نأ لجأ نموا :مث نمو (طسوتم).درفملا مكح يف اهدعب لا ةلمجلا

iS CS GS 

 عضوم لك يف اًمكحو اًظفل حتفلا بجو «درفملا مكح يف اهلعجيو ةلمحلا نعم ريغي ةحوتفملا "نأ" لحأ نمو
 (طسوتم). ةحوتفملاو ةروسكملا نم ةدحاو لك عضوم نيعت كلذك ناك اذإو ءدرفملا ريدقت يف اهدعب ام نوكي

 «مالكلا ءادتبا ف] :ءادتبا ترسكف .ةح وتفملا "نأ" نايتإ بجو يأ :حتفلاو .ةررسكملا "نإ" نايتإ بجو يأ :بجو

 «ئاق اديز نإ :وحن «ملكتملا مالك لوأ يف ناك ءاوس ءامب أدتبم يأ [(107+:ةرقبل) يبحر ٌروفغ وفغ هلل ن :ىلاعت هلوقك

 مالك "لضاف هنإ" :كلوقف «لضاف هنإ ؛اًديز مركأ :وحن هل فانيتساو رخآ مالك ءادتبا هنكل همالك طسو يف ناك وأ

 ٦/٤ ٠١[ :يضر] 00:سنري) ًاعيمَح زل نمل َكنُرْحَيالَو :ىلاعت هلوق هنمو «همدقت امل ةلع عقو فنأتسم



 لعفلاب ةهبشملا فورحلا ۸1 فرحلا

 e ول :اولاقو ءاهيلإ اًفاضمو ًادتبمو و ةلعاف ‹«لوصوملاو «لوقلا دعب و

 وحن ءنارمألا راح ناريدقتلا زاج نإو .لعاف هنألا ؛كنآ ولو ءأدتبم هنأل ؛كنأ ال
 رك

 :و «همركأ ياف ءنيمركي نم

 مزاهللاو افقلا دبع هّنِإ اذإ

 .ةلمج لوقلا لوعفم نأل "؟مئاق اًديز نإ :لوقتأ" :وحن :لوقلا

 دحاو لك لاثم :لإ ةلعاف .ةلمج الإ نوكي ال لوصوملا ةلص نأل ؛رادلا يف هتبرض كنإ يذلا :وحن :لوصوملاو

 بوحول ا كنا ملع لصح :وحن :افاضمو .مئاق كنأ يدنع «مئاق كنأ تفرع «مئاق كنأ غلب :يلي ام ىلع
 نأل ؛زاحم اهيلإ افا «ةلوعفمو «ةلعاف "نأ" ةيميشاو ةة قالا و اار رع او لعانلا نرك

 At] :قيقحتلا ةياغ] .يقاوبلا و ءاهدحو "نأ" ال ءاهدعب ام عم "نأ" وه لعافلا

 ًادتبم "الول" دعب ام نأل ؛تقلطنا قلطنم كنأ الول :وحن «ةيئادتبالا ”الول" دعب حتفلا بوحو ىلإ ةراشإ :اولاقو

 ءلعاف هنأل دلا يلا "الول" دعب حتفلا بجي كلذكو ءادرفم أدتبلا نوك بوجوو «فوذحم هربخو

 نأ الولو ءٌمئاق اًديز نأ الول :وحن ءاريدقت وأ اًظفل لعفلا ىلع اهوخد بجي ضيضحتلل ياا نأل ؛لوعفمو
 (طسوتم)."اله" عع هتبرض اًديز

 لعفل ًالعاف اف هنوكل درفملا عقوم هعوقول مئاق كنأ ول :وحن ءول دعب اهحتف بوحو نايب ىلإ ةراشإ :كأ ولو
 ريدقت يأ :ناريدقتلا هيف زاج عضوم ناك نإو يأ :ناريدقتلا زاج نإو (طسوتم).كمايق عقو ول يأ ,فوذحم

 درفملا ليوأتب هتلعج نإو ءربسكلا بجو «ةيئازج ةيمسا ةلمج هتلعج نإ وهف :همركأ ينإف .ةلمحلا ريدقتو «درفملا
 يأ .همركأ نأ تباثف يأ ءاّدرفم الإ نوكي ال أدتبملا نأل ؛حتفلا بجو ةيئازج ةلمحلاو «ربخلا فوذحم أدتبم

 :قدزرفلا لوق لثمو :خل ! هنإ اذإ ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ] .هايإ يماركإ تباثف

 مزاهللاو افقلا دبع هنأ اذإ اذبس يق امك اذیز ىرأ تنكو

 كنحلا بناج نم نامظع يه :ليق «ةمزهللا عمج مزاهللاو «ةيمسالا ةلمجلا الإ اهدعب عقي ال ةيئاجف هذه "اذإ" نإف

 ا ةارضع ا ايار ا يقع ر فلا رفقا: نااار لا يه قو اا
 دبعلا لمعتسيو «ميئل هنأ "مزاهللاو افقلا دبع" :هلوقب يعي :لصفملا حرش يفو «لاذرألاو ديبعلا امهيدبيو «رارحألا
 ديس اديز نأ تننظ :تيبلا نيعمو «شحفلاب الإ ملكتي ال وهو «ةلذملل هافق ىلع سانلا برضي ميل يعي «ميئللا ىعع

 = (يلع قوشعم دمحم يولوم).حورشلا ضعب يف اذك «مايللا نم ميئل وه لب ديسب سيل هنأ رهظف «سانلا لوقي امك



 لعفلاب ةهبشملا فورحلا ۸۲ فرحلا

 ,ةحوتفملا نود عفرلاب اًمكُح وأ اظفل ةروسكملا مسا ىلع ْفطعلا زاج كلذلو «ههبشو

 اقالح اًيئبم هنوكل رثأ الو ؛نييفوكلل افاليخ اًريدقت وأ اظفل ربخلا يضم طرتشبو
 ورمعو مئاق اديز نإ :وحن

 ا se a و ف ذل

 ٌدرفم هنأ ىلع حتفلاو «مزاهللاو افقلا دبع وه اذإف يأ ةيئاحسفلا اذا كعب ةعقاو ةيمسا ةلمج هنأ ىلع رسكلاف :هلإ =

 [۲۸ ٤ :ةياغ] .مزاهللاو افقلا ةيدوبع تباث اذإ يأ مزاهللاو افقلا دبع هنأ تباث اذإ يأ «ربخلا فوذحم أدتبم عقاو

 :هلوأ :مزاهللاو افقلا دبع هنأ اذإ

 اديس ليق امك ادیز ئرأ تکو

 نإ :ريثألا نبا لاقو «ميثل هنأ يل رهظو «همول نأحافف «سانلا نظك انظ فيرشو ديس اًديز نأ نظأ تنك يأ

 مزاهللاو «نسح ههجو يأ هحولا نسحك ميئل هافق دبع يأ افقلا دبعف «ندبلا عيمج نع ةرابع افقلا لعجي برعلا

 ريغت ال ةروسكملا "نإ" لحألو يأ :كلذلو (تايبألا لح).ةياهنلا يف امك رسكلاب ةمزل اهدحاو «نيكنحلا لوصأ

 كلذ لحم ىلع فطعلا زاجف ءديكأتلا اهتدئاف نأل ؛مدعلاك امنأل ؛عفرلا لحم يف اًبوصنم اهمسا ناك ةلمحلا نعم

 ءدرفملا نعم يف ةحوتفم تناك نإو اهنإف «ملعلا دعب يلا يهو :اًمكح وأ ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ].عفرلاب مسالا

 «مئاق اًديز نأ تملع :وحن «تملع يلوعفم ماقم تماق ثيح نم ءزجلا دسم اهّدسل ةروسكملا مكح يف اهنكل

 "نأ" :ليقو «عفرلاب ةحوتفملا "نأ" مسا ىلع فطعلا زوجي ال نعي :ةحوتفملا نود ٠١5[ :يدنه].ورمعو

 .عفرلاب مسالا ىلع فطعلا زاوج يف :طرتشيو ۲۸١[ :ةياغ] .لحملا ىلع فطغلا ةّحص يف ةروسكملاك ةحوتفملا
 نوك مازلتسال "نابهاذ ورمعو اًديز نإ" :لاقي الف ءزجي ملف اًريدقت وأ اًظفل ربخلا يضم لبق امأو :ربخلا ٌئيضم

 ربخ هنإ ثيح نمو "نإ" لومعم "نإ" ريح هنإ ثيح نم "نابهاذ" نأل ؛نيفلتخم نيلماعل الومعم دحاولا ءيشلا

 ورمعو «مئاق اديز نإ :ريدقتلا ذإ "مئاق ورمعو اًديز نإ" :وحن :اًريدقت (طسوتم).ءادتبالل هلومعم ورمع

N SES 
 قاقش يف انيقب ام ةاغب متنأو انأ اوملعاف الإو

 [؟/85 :قيقحتلا ةياغ] .ربخلا ريدقت ىلع هلم هيوبيسو

 امهنإف «دربملاو يئاسكلا لوق نالطب ىلإ ةراشإ [ربخلا نعم نودب "نإ" مسا لحم ىلع فطعلا زاوج يفإ :رثأ الو
 كنإ :وحن ءاًمكح وأ اظفل ربخلا يضم لبق هلع ىلع فطعلا زاج اينبم ناك اذإ ةروسكملا مسا نأ ىلإ نابهاذ

 عناملا نأل ؛اّينبم ةروسكملا مسا نوكل "رثأ الو" هلوقب هنالطب ىلإ راشأف «برعلا ضعب لامعتسال نابهاذ ديزو
 (طسوتم).كلذ ءاحصفلا لامعتسا مدعو ءانهه دوحوم روكذملا



 لعفلاب ةهبشملا فورحلا 1۸۴ فرحلا

 لصف اذإ مسالا و يشار ور ربل ا و او
 ءادتبالا مال يأ

 ياللا اًهزليف «ةروسكملا ُفْشخُتو ءفيعض نك يلو امه ام ىلع وأ ءاهتيو هتي
 ربخلاو مسالا نيب يأ

 e نييفوكلل افالح أدتبملا لاعفأ نم لعف ىلع اهوحد زوجيو ءاهؤاغلإ زوجيو
 كل | نبل ل11 ا ا

 يضم دعب مسالا لحم ىلع فطعلا زاوح يفو «ةلمحلا نعم ريغت ال اهنأ يف ةروسكملا "نإ" لثم نکل يأ :نكلو

 فاني ال كاردتسالاو «كاردتسالل "نكل" نأل ؛"ورمعو جراح اركب نكل ديز جرح ام" :وحن ءامكح وأ اًظفل ربخلا
 (طسوتم).ءادتبالا لاوزل همسا لحم ىلع فطعلا زجي ملف فورحلا رئاس امأو ءديكأتلا هيفاني ال هنأ امك ءادتبالا نعم

 [؟ 88 :ةياغ] .درفملا نعم. اهلعحت ةحوتفملا نأو «لمجلا نعم ريغت ال ةروسكملا "نإ" نأ لحألو يأ :كلذلو
 ةروسكملاو ةلمجلا ديكأتل لحدت امنإ ءادتبالا مال نأل ؛قلطنمل اًديز نأ يغلب :لاقي الف «ةحوتفملا نود يأ :اهود

 ءامترادصل مالكلا لوأ لخدت نأ ماللا هذه قح مث درفملا عم. افوكل ةحوتفملا فالخب «ةلمج اهربخو اهمسا عم

 ىديكأتلا نيعأ "نإ" نعم وه ماللا نعم نأل كلذك امهو «ىعملا يف نيقفاوتم نيفرح عامتحا اوهرك مهنكل

 ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ] .اهولخدأف «لماعب سيل امع ماللا اورخأف ءامهعامتجا اوهركف «ءادتبا افرح امهالكو

 وهو «فرظب "نا نيبو مسالا نيب يأ :اهنيبو هنيب .مئاقل اذيز نإ :وحن مسالاب "نإ" نيبو هنيب لصف اذإ :ربخلا

 (8.7 :تافاصلا) یهر هتكيش نم نار :ىلاعت هلوق وحن «مدقم ربح

 لزي مل نإو «فيعض امهنيب ام ىلعو لصف اذإ مسالا ىلعو ربخلا ىلع "نكل" عم ماللا هذه لوخد يأ :نكل يف
 (طس وتم).كاردتسالل افوكل لاصتالاب نذؤي نو «لاصفنالا نذؤي ماللا لوخد نأل ؛ءادتبالا نعم

 ۳ :لثم يف ةيفانلا "نإ" نيبو ةلقثملا نم ةففخملا نيب اقرف ماللا اهمزليف ءةروسكملا "نإ" ففختو يأ :ففختو

 0 دنع :مهضعب لاقو «بابلل ادارطا ةيفانلاب هبتشي مل نإو ءاهلمع دنع اًضيأ ماللا هذه اهمزليو ."مئاق ديز

 (طسوتم).ماللا ىلإ جايتحا ال

 زوجيو" :هلوق نم ملعيو ءاظفل َلعفلا اهتهاشم نالطبل تففح اذإ ةروسكملا ءاغلإ زوجيو يأ :اهؤاغلإ زوجيو
 فرحلا كلذكو ءاّمئاق ديز كي مل :وحن «لمعت ءيش اهنم فذح يلا لاعفألا نأل ؛اهامعإ زاوج "اهؤاغلإ

 ةروسكملا "نإ" جرخي الثل "تملع" بابو "ناك" باب :وحن :ًادتبملا لاعفأ (طسوتم).لمعي ءيش هنع فوذحما

 4 ةريبكل تناك نول :وحن «ماللا مزلي ذئتيحو ,ةيلكلاب ةيئادتبالا ةلمحلا ىلع اهوخد وهو ءاهلصأ نع

 اذإ الإ ١( ۲٠:فارعألا) «نيقسافل مُهَرْتكأ اح و ناو (۱۸ ٦ :ءارعشلا) (نیذاکلا نمل كف نوو ٤۳ ١( :ةرقبلا)

 ءاعدلاو «ةيفانلا "نإ"و ةففحملا "نإ" نيب قرفلل تمزل امنإ ماللا نأل ؛ماللا مزلي ال ٍئنيحف ءءاعد لعفلا كلذ ناك

 [؟85 :قيقحتلا ةياغ] .سبل الف «ةيفانلا "نإ" هلحدي ال



 لعفلاب ةهبشملا فورحلا ۸4 ظ . فرحلا

 لمجلا ىلع لخدتف ءردقم ٍنأش ريمض يف لمعتف «ةحوتفملا .ففختو .ميمعتلا يف
 ةح وتفملا نأ يأ

 فرح وأ دق وأ «فوس وأ «نيسلا و «هريع يف اهامعإ ذشو ا
 لعفلا ىلع اه د دنع ي

 طس وتت كاردتسالل "نكل"و .حصُقألا ىلع ى ا «ففختاو ا ناک و .يفنلا

 لمعلا نع فيفختلا دعب

 E ORD بط عب الا وساع قم ورسوم E .ىغلتف ففختو «ىنعم نيرياغتم نيمالك نيب

 :اودشنأو ءةلماع ريغ وأ ءربخلا وأ أدتبملا يف ةلماع تناك ءاوس «لاعفألا ىلع اهوحخد اوممع ماف :ميمعتلا يف

 دمعتمل ةبوقع كيلع تبحو اًملسل تلتق نإ كبر هللاب
 ةحوتفملا ففختو يأ :ففختو (طسوتم).هب رابتعا الف «نييرصبلا دنع ءاحصفلا لامعتساو سايقلا نع جراخ وهو
 اهانعم ةدافإ وهو ءاهاضتقم ققحتل ردقم نأش يف بوحولا ليبس ىلع فيفختلا دنع لمحتف «ةروسكملا ففخت امك
 ڈاک نوال :ىلاعت هلوق وحن «ةففخم وكلا تلمعو «ةروسكملا نع ةهباشم رثكأ ةحوتفملا نألو e ةلمجلا يف

 طحني الثل ؛ردقم نأش ريمض يف اهامعإ اوردقف ءرهاظلا يف ةففحملا ةحوتفملا لمعت مو 0 دوه) هتف يقو أ امل

 ةلمحلا ىلع ةحوتفملا لخدتف يأ :لمجلا ىلع لخدتف (طسوتم).لبق نم اذه رم دقو «فعضألا نع رئال
 وهو- اهاضتقم نأل ؛لحاد ريغ وأ «ربخلاو أدتبملا ىلع الحاد ف اک او ایا تناك :ةيضانوم ا علب

 (طس وتم). "نأ" ربح ةيمسالا ةلمحلا عوقو زاجو ؛ ن ربح امنأل ؛ِذعنيح لصاح -ةيم سالا ةلمحلا يف هانعم ةدافإ

 E SESE يدك GE A OEE دقو

 قيدص تكنو“ :لخيأ 2 كقارف ىتلأس ءاحرلا موي يف كنأ ولف

 (طسوتم)

 :وحن :فوس .٠ :لمزلا) أ ىَضْرَم ْكْنِمنوُكَيَس نأ مِلَع#م :ىلاعت هلوقك :نيسلا .ةففخملا ةحوتفملا نأ يأ :اهمزليو
 اردق ام لك قأي فوس نأ هعفني ءرملل ملعف ملعاو

 حح 5 ور الفأل :ىلاعت هلوقك :يفنلا فرح (۲۸:نحملا) مھر ِتالاّسر اا دق نأ ملغ :وحن :دق

 .همهوتي نأ ىسع ام عفرب عماسلا كرد بلطل يأ :كاردتسالل مو :هط) مب

 «قباس مالك نع دلوت مهوت عفر كاردتسالا نعم نأل ؛نيعملا ثيح نم اًئابثإو اًيفن نيرياغتم يأ :ىتعم نيرياغتم
 كلذك «يفنلاب باجيإلاو باجيإلاب يفنلا ءانثتسالا فرحب هيف كردتسي ءانثتسالا ناك امكو «ءانثتسالا هبشأف

 نوكي دق يظفللا ذإ ؛يونعملا رياغتلا دوصقملاو «يفنلاب باجيإلاو باجيإلاب يفنلا "نكل"ب هيف كردتسي كاردتسالا

 ولو :ىلاعت هللا لاق ءرفاسم اًورمع نکل رضاح ديز :وحن نوكي ال دقو «ئحي م 0 ينءاج 1
 rav] :ةباغإ اريك مکر ی م هللا نکل يأ ي٣ :لافنألا) لسا کو رْمَأْلا يف معزا ا ريع ةيكارأ

 = كرت يف اهارحم ىرحأف «نعملاو «ظفللا يف ةفطاعلا "نكل" فيفختلاب تهبشأ اهنأل ؛لمعلا نع نيس د : ىغلتف

0-0 



 ةفطاعلا فورحلا 1۸0 فرحلا

 .اهب جلا ذشو «يحرتللَل علو .امئاق اديز تيل ءاّرفلا زاحأو «يّمتلل تيلو .واولا اهَعَم زوجيو
 داع اًديز لعل :وحن

 ,لبو الو ءمأو ءامإو «واو «ىتحو منو .ءافلاو «واولا a ,ةفطاَعلا فورحلا

 ا و 1 قلظف جلل واولاف «عمجلل لوألا ةعبرألاف .نكلو

 ةّوق دّيفيل ديفيل Ss ءاهلثم ىتحو «ةلهْمب اهلثم مئو «بيترتل

 ES SS ALES ءامهبم نيرمألا دحأل ' ماو ءاّمإو ءوأ"و ل

 رومألا وأ اهنأ يف كرتشي 2 ةاشملا ىح جاحلا مدق :وحن

 [۲۸۷ :قيقحتلا ةياغ] .حرشلا يف اذك ءاًدهاش هل فرعأ الو «ةففخم اهامعإ ازاجأ سنويو شفحألاو لمعلا =

 ةيضارتعا اهلعجو «ةلمجلا ىلع ةلمجلل ةفطاع واولا هذهو :واولا .ةففخم وأ ةددشم "نكل" عم يأ :اهعم زوجيو

 [۲۸۸ :ةياغ] .زئاجب سيل اهلثم ىلع فطعلا فرح لوحد نأل ؛ةفطاعلا نع ةففخملا زييمت ضارتعالا ةتكنو «رهظأ

 يحرتلاو «دعبتسم ليحتسم يف لمعتسي يمتلا نأ يجرتلاو ئمتلا نيب قرفلاو «دوعي بابشلا تيل :وحن :ينمتلل
 ىلإ دعتم وهو ءاًمئاق اًديز ىمتأ وأ تينمت يأ «ئيمتلا نم لعف ريدقتب نيئزحلا بصنب :اًمئاق اًديز .ادج نكمم يف

 ,ةلامإلا :ةغللا يف فطعلا :ةفطاعلا فورحلا .راوجلا نم اهلعجي "لعل"ب :اهب [۲۸۸ :قيقحتلا ةياغ] .نيلوعفم

 لاق :لبو ۳٠١[ :ةيئايض دئاوف] .ةفطاع تيم هيلع فوطعملا ىلإ فوطعملا ليمت فورحلا هذه تناك الو

 نم تسيل ."ورمع لب ديز ين ءاحام" وأ "ورمع لب ديز ين ءاج" :وحن ءدرفم اهدعب يلا "لب" :مهضعب
 ٤١[ 54/5 :يضر].حيصفف اهعم امأو «حيصف ريغ اهودب طلغلا لدبو ءاهلبق امم طلغ لدب اهدعب ام نأل ؛ةفطاعلا

 نيب وأ كلذ وحن وأ «نيلاح وأ «نيلوعفم وأ ءامهيلإ اًدنسم وأ «نيدنسم امهوك يف نيدرفملا نيب :عمجلل
 دحأل نوكت ال نأ انهه "عمجلا"ب ةاحنلا دارم :عمجلل واولاف ٠١8[ .يدنه] .افومضم لوصح يف نيتلمجلا

 وأ نامز يق لعفلا يف هيلع فوطعملاو فوطعملا عامتحا دارملا سيلو «"امإ و وأ" تناك امك ءايشألا وأ نيئيشلا

 ءامهنم دحاو نم ال امهيلك نم لعفلا لصح يأ ءورمع مث وأ ءورمعف وأ ءورمعو ديز ينءاج :كلوقف «ناكم يف
 ٤١[ 5/5 :يضر].رخآلا نود مهدحأ نم لعفلا اذه لصح يأ ءورمع وأ ديز ينءاج فالخب

 [۲۸۸ :قيقحتلا ةياغ] .جّردت وأ «خارت وأ «نارق وأ «بيترتب دييقت ريغ نم : :اقلطم

 لقأ اهتلهم نامز نكل ةلهمب بيترتلا يف "مث" لثم يأ :اهلثم ىتحو .ةلهم. نكل بيكر تلا يف ءافلا لثم :اهلثم مث
 هيلع فوطعملا نم ءزج يأ :ءزج [۲۸۸ :قيقحتلا ةياغ] .مثو ءافلا نيب ةطساو "يح "ف ,"مث" ةلهم نامز نم

 .ريمألا ىح شيما مدق :وحن «فوطعملا يف :ةوق ديفيل .اهسأر ىح ةكمسلا تلكأ و

 ىلع 4 :ناسنإلا) روف وأ امْيآ هم ذم عطَت الو :ىلاعت هلوق :وحن «بحوملا ريغ يف يهو «نيعم ريغ يأ :امهبم

 [۲۸۹ :قيقحتلا ةياغ] .يفنلا قايس يف مهبملا دحألا عوقو نم دافتسم مومعلاو ءاّمهبم نيرمألا دحأل يأ ءاهلصأ



 ةفطاعلا فورحلا ۱۸٩ فرحلا

 توبث دعب ةزمهلا رحآلاو نييوتسملا دحأ اهيلي مايل ال مأو
 ةعطقنملا ' 'مأ" نع زارتحا

 اهباوح ناك مث نمو ؟!ورمع مأ اًديز تيأرأ زجي م 1 (نييعتلا بلطل امهدحأ
 ةلصتملا مأ بيكر تلا اذه

 امو .ٌءاش ّمَأ ٌلبإل اَهْنِإ :لثم .ةزمه لاو اراجع ةعطقلاو ال وأ معن" نود نييعتلاب

 TT TE TTT ETT TTT "امإ عم ةمزال هيلع يفوطعملا لبق

 :هلوقك ءاريدقت وأ اظفل نوكي نأ نم معأ ماهفتسالا ةزمه نم دارملاو «ماهفتسالا يف ةقيرغ ةزمهملا نأل ؛"له" نود :ماهفتسالا

 نامثب مأ رمجلا نيمر عبسب ايراد تنك نإو يردأ ام يرمعل

 [۲۸۹ :قيقحتلا ةياغإ]

 ليوأتب ةزمحلا عم "ما" نوكتل اهيلو ام لثم اهلبق ةزمهلا يلي نأ ىلوألاف ,درفم ةلصتملا يلو اذإ هنأ ملعاو :نييوتسملا

 ديز قوسلا يفأ"و ؟كدنع امهيأ نعم. ؟ورمع ٌمأ كدنع ديزأ :وحنف «يأل هيلإ فاضملا ليوأتب امهدعب نادرفملاو «يأ

 مأ كدنع ديزأو ؟ورمع مأ ديز كدنعأ :وحن امهايلو ام نيب ةفلاخملا زوجيو ؟وه نيعضوملا يأ يف :نيعمب ؟رادلا يف مأ

 [17 5/4 .يضر] .نسحأ ةلداعملا نكل «هيوبيس لاق امك اًنسح اًراوج ؟"اورمع مأ اًديز تيقلأو" ؟رادلا يف

 ةزمهلا يلي ةيمسا وأ «ةيلعف ةلمج وأ ءالعف وأ ءاّدرفم امسا ةلصتملا مأ يلي ناك نإو يأ «ماهفتسالا ةزم يأ :ةزمهلا

 دحأ امهيلي نأ مزلي ال هنإف "امإ و وأ "فالخب ؟مركأ مأ ديز برضأ"و ؟ةأرما ْمأ رادلا يف لحرأ :وحن «كلذ لثم

 دنع اًمهبم نيرمألا دحأ لوصحب ملعلا توبث دعب يأ :توبث [۲۸۹ :قيقحتلا ةياغ] .ةزمحلا رخآلاو «نييوتسملا

 .اهيلي :هلوقب قلعتم رورحملاو راحلا :نييعتلا بلطل [۲۸۹ :قيقحتلا ةياغ] .نييعتلا ىلع ال ملكتملا
 ثيح :تيأرأ [۲۸۹ :قيقحتلا ةياغ].ةزمهلا رحآلاو نييوتسملا دحأ اهيلي ةلصتملا "مأ" نأ لجأل يأ :مث نمو

 دحأ سيل وهو «"تيأر" يلو لب ءامهدحأ اهلي ملو ءورمعو ديز نييوتسملا نأل ؛ةزمهلا نييوتسملا دحأ لي مل

 تيأرأ" عملا ذإ عملا ريتعا هلعلو ءنسحأ ؟"اًورمع مآ تيأر اديزأ"و «نسح زئاج وهو :هيوبيس لاقو «نييوتسملا
 دنع ن وسلا دحا توك ملعلا دعب نييعتلا بلطل اهأ لحأل يأ :نمو [۲۰۹ :يدنه] ؟"اًورمع تيأر مأ اًديز

 «ةأرما :لاقي وأ ءلحر :"؟ةأرما مأ رادلا يف لحرأ" باوحج يف لاقيف :معن نود [۲۸۹ :قيقحتلا ةياغ] .ملكتملا

 .يناثلا يف كشلا عم لّوألا نع بارضإلل يأ :ةزمهلاو [۲۸۹ :ةياغ].ال وأ معن :لاقي الو «نيسنجلا دحأ نييعتب

 اهارت يلا ةعيطقلا نأ يأ "لبإل اهنإ" :كنظ ىلع تلقف «ديعب نم ةعيطق كلرهظ هنأك «ةاش يه لب يأ :ءاش ما

 اذإف ءامزج اهنع ريخأف «كشالب ًالبإ اوك دقتعا ةعيطقلا كلت ىآر امل ملكتملا نأل ؛ةيربخ ةلمجلا هذهو ءلبإل

 [۲۸۹ :قيقحتلا ةياغ] .رخآ ءيش مأ ءاش اهنأ كش مث «رابخإلا اذه نع ضرعأف «لبإب تسيل اهفأ ملع اهنم برق



 باجيإلاو ءادنلاو ,هيبنتلا فورح AY فرحلا

 .يفنلل ةمزال نكلو ءاًنيعم امهدحأل نكلو ءلّبو ءالو .وأ ْعّم ةزئاج

 ألا دحأل يأ 1
 6 5 .اهو ءامأو الأ :هيبنتلا فورح

 .بيرقلل ةزمهلاو يأو «ديعبلل اّيَهو اَيأو ءاهمعأ "اي" :ءادتلا فورخح

 ايتسا رقت 'معئاف م «ريجو ؛لحأو «يإو «یلبو «معن :باجيإلا فورح

 ةققحم يأ حتفي دقو ءارلا رسكب ١

 ءانبل ةفطاعلا "امإ" عضو نأل ؛كلذو ءورمع وأ ديز امإ نءاجو ءورمع امإو ديز امإ ٍنءاج :وحن :وأ عم ةزئاج

 لعجي نأ زوجيو ءامي هيلع فوطعملا لبق "امإ" ريدصتب كلذك لعجي نأ زوجيف "وأ" امأو ءكشلا ىلع مالكلا لوأ

 هباجيإ دعب درفم نع مكحلا يفنل "ال" نكل :انيعم امهدحأل [۲۸۹ :قيقحتلا ةياغ] .كشلا ضورع ىلع ةلاد

 «بارضإلل "لب'"و «ليلق ردان ام عراضملا فطعو «مسالا الإ ام فطعي الو «باجيإلا دعب الإ ءيجي الف «عوبتملل

 نأ لمتحيو «هيلع فوطعملا ىلإ ةبسنلاب هنع توكسلاك «بحوم ريغ وأ اًبجوم لوألا لعج :بارضإلا ئععمو
 بحوملا ريغ يفو «قافتالاب بجوم بحوملا يف اهدعب امو ءآلصأ روكذم ريغ اهنأك ءاطلغ وأ اًحيحص نوكي
 لب :مهدنع هانعم ءورمع لب ديز ينءاح امف «يفنم :دربملا لاقو ءنكل نعم بجوم :روهمجلا لاق «فالتحا

 ثيح نم اًنابثإو اًيفن اهدعب امل اهلبق ام ةرياغم عم كاردتسالل "نكل"و ءورمع ينءاج ام لب :هدنعو ءورمع ينءاج

 [۲۹۰ :قيقحتلا ةياغ] .ةدّدشملا "ركل" يف رم امك علا

 مكحلا نكي مل هلاحب قاب ديز ءيحب يفنف ءورمع نکل ديز ينءاج ام :رحن الايعتسا نقلا قيسل يأ :ةمزال نكلو

 نم ببس يف امهنيب ةمزالملل اًضيأ ئجي مل اورمع نأ بطاخملا مهول اًعفر "نكل"ب تبحو امنإإو كنم اًطلغ هب
 ۲۹٠[ :قيقحنلا ةياغ] .ورمع ال ديز نءاج :وحن «باجيإلا قبسل تمزل ثيح "ال" هضيقن نوكيف «بابسألا
 ظاقيإل مالكلا امم ئدتبي «ةلمحلا نومضم ديكو تل "اَمأ"و «"الأ"ف ءاه بطاخلا هيبنتل اه تيم :هيبنتلا فورح

 وأ اًينمت وأ اًماهفتسا وأ ايه وأ اًرمأ «ةيبلط وأ ةيربخ «ةلمجلا ىلع نالحدتو «هنهذ يف ةلمحلا نكمتيل ههيبنتو عماسلا
 مسا نيبو اهنيب لصفي «ةراشإلا ءامسأ يف رثكتو «تادرفملا ىلع لحدت امنإف "اه" فالخب ءدرفملا نود كلذ ريغ

 [۲۹۰ :ةياغ] .خلإ ءالؤه متنأ اه :وحن لصفنملا عوفرملا ريمضلاب امو ءاذ هللاو اه :وحن مسقلاب اّمِإ ةراشإلا

 فورح عيمج نم معأ يأ :اهمعأ .ءادنلا فورح نايب يف عرش هيبنتلا فورح نم غرف امل :ءادتلا فورح

 يف اهلامعتسال ىلوأ فنصملا هركذ امو ءديعبلل يه :يرشخمزلا لاقو «ديعبلاو بيرقلا يف لمعتسي يأ «ءادنلا

 نايب يف عرش ءادنلا فورح نم غرف امل :باجيإلا فورح [۲۹ ٠ :قيقحتلا ةياغ] .ءاوسلا ىلع ديعبلاو بيرقلا
 يفو "ديز ماق" نعم. ؟"ديز ماقأ" باوج يف يهف ءاًماهفتسا وأ اربح ءاّيفن وأ اًباجيإ :اهقبس امل .باجيإلا فورح
 معنو «ربخلل نوكي امنإ قيدصتلا نأل ؛اهقبس ام قيدصتل لقي مل امإو "ديز مقي مل" نعم ؟"ديز مقي ملأ" باوح
 «نيعلا رسكو نونلا حتفب معو «نيتحتفب معن :تاغل عبرأ "معن" يف نأ ملعا مث .ماهفتسالاو «ربخلا :نيمسقلا معن

 [۲۹۱ :قيقحتلا ةياغ] .ةلمهم ءاح نيعلا بلقو نونلا حتفب محنو «نيترسكب معنو



 ةدايزلا فورح ۱۸۸ 2
eءلجأ"و .مسقلا اهمزليو «ماهفتسالا دعب تابثإلل "يإ'و .يفنلا باجياي ةّصتخ , 

 7 .ربخملل قيدصت نإ و(« ريجو Af الإ ١) مم

 ر عم نإ ف .ماللاو ىابلاو «نمو ءالو ءامو «نآو «نإ :3 ورح تلق ,ةيفانلا "ي "نإ"ف .ماللا يءابلا 4 ا نا عنا :ةداي لا 5
 م "ام" و .فاكلا عم تلقو .مسقلاو "ول" نيبو ی ْعَم نأو ءاملو ةيردصملا "ا عم

tuiهيبشتلا فاك يأ 7 1 ع ن ع  

 O ROE OO TO UC ءاطرش دإو «نياو «ياو (ئمو لدا

 باجيإلا دعب عقي الف ءاماهفتسا وأ يفنلا كلذ ناك اربح «اباجمإ قباسلا يفنلا لعج يآ «قباسلا : يفنلا باجياب

 باوج يف "ىلب" ىعمف «ڈيز ماق نعم. "ديز مقي ملأ" باوج يف يهف ءاباجيإ هلعجي لب يفنلا قيدصتل يفنلا دعب الو
 يإ لاقيف «مسقلا عم الإ لمعتسي ال يأ :مسقلا اهمزليو [۲۹۱ :قيقحتلا ةياغ] .انبر تنأ :"مكبرب تسلأ"

 اًبجوم ربخلا ناك ءاوس :ربخملل .يبرب تمسقأ يإ لاقي الف ءاهدعب مسقلا لعفب حرصي الو ءيبر يإو «هللاو
 "لجأ" 0 ماقأ" :لاق نم باوج يف كلوق وحن «بلطلا نعم هيف ام رئاسو .ماهفتسالا لعب عقت الف «ايفنم وأ

 نإ" :ريبزلا نب هللا دبع لوق يف امك اضيأ ءاعدلا قيدصتل ءاح "نإ" نأ مهضعب ركذ ."نإ" وأ "ريح" وأ

 نبا لاقف «كيلإ تلمح ةقان هللا نعل :يبارعألا.كلذ لاقف «هطعي ملف ءائيش هلأسف ءاج ايبارعأ نأ هتصقو "اهبكارو

 اهفأش نم يلا فورحلا يأ :ةدايّرلا فورح ۲۹١[ :ةياغ] .اهبكارو ةقانلا كلت هللا نعل يأ «"اهبكارو نإ" :ريبزلا

 نسج و ديف الا كيت اهنَأ عم ةدئاز تيمسو ءامهالك وأ مظنلا نيسحتو ديكأتلا :مالكلا يف اقدئافو ءاضيأ ةلصلا

 [۲۹۱ :ةياغ] .ةيناثلا يف اهحتفو ىلوألا يف ةزمهلا ةرسكب "نأو «نإ" يهو «نيعملا لصأ ىلع ةدئاز اموكل ؛مظنلا

 ديكأتل اريثك ةيفانلا "ام" عم ةنئاك ةدئازلا "نإ"ف وأ ةيفانلا "ام" عم ةلصاح ةدايز دازت نإف يأ :ةيفانلا ام

 .يضاقلا سولج ةدم يأ يضاقلا سلح نإ ام رظتنا :وحن ةيردصملا "ام" عم هتدايز تلق يأ :تلقو .يفنلا

 ' ةدايز "امل" دعب ريثكلاو «(تمق ديز ماق ناال :وحن ءامل عم هتدايز تلق يأ «ةيردصملا خل ىلع فطع :املو

 ءاريثك "امل" عم ةحوتفملا "نأ" دازت يأ "ام عم نإف" :هلوق ىلع فطع :امل عم نأو ٢ :ةياغ] .ةحوتفملا

 2007 :مسقلاو "ول" نيبو [197 :قيقحتلا ةياغ] (45 :فسوي) # ُريِشَبْلا ًءاَج نأ اًمَلفإ :ىلاعت هلوقك
 [۲۹۲ :قيقحتلا ةياغ] .تمق ديز ماقال نأ هللاو :وحن ءمسقلاو "ول" نيب ةحوتفملا "نأ" دازت يأ "امل" عم
 عم ةنئاك ةدايز وأ " اذإ" عم ةلصاح ةدايز e ذازك يأ :اذإ عم امو 0 كك هرم ل

 بهذت ام يم «يلي ام ىلع رشنلاو فللا ىلع ةلثمألاو [۲۹۲ :قيقحتلا ةياغإ .جرحأ جرخت ام اذإ :

 سلخحتب امنيأ :وحنو دك :ءارسالا) كي ىَنْسْحْلا ُءاَمْمَأْلا هلف ا ام ًايأ» :ىلاعت هلوقو ا

 ؛ركذ ام عيمجب قلعتم "اطرش 2 :هلوقو :اطرش إو "5 :عرم) ادا ِرَسَمْلا َنِم نيرن امف : :ىلاعت هلوقو «سلجأ

 «ط رش تاوذ يأ «لاحلا ىلع هباصتناو (ةيطرشلا لاحم ةصتخم "ام" ةدايزو «ط رش ريغو اطرش لمعتست اهلك نأل

 Ira :قيقحتلا ةياغ] .طرشلا يف وأ «طرشلا ةدافإ تقو يأ «فرظلا ىلع وأ «ط رش تاودأ وأ



 ضيضحتلاو ردصملا فورحو .ريسفتلا افرح ۹ ( فرحلا

 .ةيردصملا نأو يفنلا دعب واولا عم الو .فاضملا عم تلقو رجلا يفورح ضعبو

 ةفطاعلا واولا عم "ال" دا ا ۴ ديز اميس ال وحب ام ةدايز ى

 .اهركذ مدقت ماللاو «ءابلاو «نمو . .فاضملا عم تذشو اتقا لقا شافو
 ةدئازلا ةدايز يأ ال هدایز

 .لوقلا ىنعم ف اع ةّصتخم "نأ"ف 'نأو يأ" :ريسفتلا افرح

 . .ةيعمالل "دو ,ةيلعفلل نالوألاف 2 "نأو «نأو ام" :ردصملا فورح

 AERA ,مالكلا ردص اهل ."امولو ءالولو و اله" :ضيضحتلا فورح

 o) د اقرا متاح امم ۹ ا هل تنل نمةَمْحر امف :ىلاعت هلوقك «اعامس :رججا فورح

 نيلاضلا الو ْمِهْيَلَع ٍبوُضْعَمْلا ريغإ# :ىلاعت هلوق وحنو ءورمع الو ديز ينءاج ام :وحن ءىّنعم وأ اظفل : يفنلا دعب
 00 :قيقحتلا ةياغ] .اورمع الو اًديز برضت ال :وحن «يهنلا دعب اذكو «ةيفانلا "ال" نيعمب "ريغ" نإف
 الأ َكَعَنَم ام :ىلاعت هلوق وحن «ةيردصملا "نأ" دعب "ال" دازت يأ "واولا عم" :هلوق ىلع فطع لا نأ

 :ىعملا ريصي ٍكئنيح هنأل ؛ئيعملا داسفل ' 'يفنلا دعب" :هلوق ىلع فطعلل سيلو (١؟ :فارعألا) كتوم ذِإ ل

 :ىلاعت هلوقك :مسقأ [۲۹۲ :قيقحتلا ةياغ] .هل عم الو ,"ةيردصملا "نأ" دعب ةفطاعلا واولا عم "ال" دازتو"

 "مسقأ" لبق اهدايز يف سلاو ١( :دلبلا) دلل اذهب ا ال :ىلاعت هلوقو (١:ةمايقلا) 4ةَماَيِقلا موي مقا ادا

 ]41 :قيقحتلا ةياغ] مسقلا يفن ةروص يف كلذل زربيف «مسقلا نع نيغتسي ثيحب ةصقلا روهظ ىلع هيبنتلا
aةفاضإلاب ةينثتلا نون تطقس :ريسفتلا افرح . 

 هع لك رهف ياف "ناو يآ ني ةر ةا لإ ةزاشإ :اهلع دا ا اا ع نا
 ٦۸/٤ ٤[ :يضر].تام يأ همد قيره :لوقت امك «ةلمجلاو 0 نعاح :وحن درفملا
 هانعم ناك ام لب «هانعم, سيل ام دعب الو «لوقلا حيرص دعب عقي الو «بلقلا ىلع وأ «ةيرابتعا ةيفرظ :ىنعم يف

 [؟١١ :يدنه] .اهلبق ام قلعتم ريغ اهدعب ام نوكي نأ طرتشيو ءاهوحنو «ةباتكلاو «ءادنلاو ,رمألاك
 تک و تافل يها رب اي نأ اتیدان و : ىلاعت هلوق وحن اهوحنو «ةباتكلاو «ءادنلاو ءرمألاك :لوقلا ىنعم
 (يديعس بيترت) (۷ :صصقلا) يعض ذأ ىَسوُمْمأىَلِنْيَْوأَو :ىلاعت هلوقو «"بهذا نأ هثرمأ"و "مق نأ هيلإ

 "ولو يك" ءاج دقو :نأو .اًردصم ةلمجلا لعجت فورح يأ «ةسبالم ندأب ةفاضإلا :ردصملا فورح

 .اًردصم ةيلعفلا ةلمحلا لعحل يأ ةيلعفلا ةلمجلل يأ :ةيلعفلل .تالامعتسالا ضعب يف نيتيردصم
 ضيرحتلا ىلع لدت فورح يأ :ضيضحتلا فورح .اردصم ةيمسالا ةلمجلا لعحل يأ ةصاح :ةيممالل نأو

 ؛تافام ىلع خيبوتلاو مدنتلا تدافأ «يضامل ىلع تلخد اذإو «توملا لبق بوتت اله :وحن «يتآلا لعفلا ىلع

 وهو «مالكلا عاونأ دحأ ىلع لدت األ :مالكلا ردص اه [۲۹۳ :قيقحتلا ةياغ].نآرقلا تأرق اله :وحن
 [۲۹۲۳ :قيقحتلا ةياغ] .عونلا كلذ نم مالكلا نوك ىلع رمألا لوأ نم لدتل ردصتف «ضيضحتلا



 ماهفتسالا افرحو «عقوتلا فرح 1۹۰ فرحا

 .اًريدقت وأ اظفل لعفلا اهمرليو

 ٣ و "5 يا 3 م
 .ليلقتلل عراضملا يف يهو ."دق :عقوتلا فرح

 ؟ديز ماقأو ؟مئاق ٌديزأ :لوقت مالكلا ردص امه < ي «ةزمهلا" :ماهفتسالا افرح
 ةيلعفلا يف ةيعمالا يف

 ؟كوحأ وهو اًديز ٌبرضتأو ؟تبرض اًديزأ :لوقت فرصت ٌمعأ "ةزمهلاو له"كلذكو
 كوحأ هنأ لاخلا

 :رعاشلا لوق وحن «ةرورضلا يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلا ءاج دقو «لعفلاب قلعتي امإ ثحلاو ضيضحتلا نأل :اهمزليو
 اهعيفش ىليل سفن الهف يلإ 2 ةعافشب تلسرأ ىليل نولوقي

 [۲۹۲۳ :قيقحتلا ةياغ]
 ام نوكي يأ «لاحلا نم بيرقتلل يضاملا يف :دق هب ر اديز و فوغ ودير رش دله :اًريدقت وأ اظفل

 [۲۹۲۳ :ةياغ] .اهدعب لعفلا فذحي دقو «ريمألا بكر دق :هرظتنيو ريمألا بوكر عقوتي نمل a ءاعقوتم اهدعب
 :ىلاعت هلوقك «حدملا عضوم يف ريثكتلل لمعتسي "دق"و «قدصي دق بوذكلا نإ :وحن «لعفلا ليلقتل يأ :ليلقتلل

 .ةفاضإلاب ةينثتلا نون تطقس :ماهفتسالا افرح [۲۹۳ :قيقحتلا ةياغ] (5*:رونلا) نیلا ا عَ دق

 ناردصتف «ماهفتسالا وهو «مالكلا عاونأ دحأ ىلع نالدي امهنأل ؛امهزيح يف ام امهمدقتي ال يأ :مالكلا ردص

 [۲۹۲۳ :قيقحتلا ةياغ]. ةيلعفلاو «ةيمسالا ةلمحلا ىلع نالحدتو «عونلا كلذ ن نم مالكلا نأ رمألا لوأ نم ةلالدلل

 نه له نم لامعتسالا ف ا رثكأ يأ :افّرصت معأ دي ماق لهو :؟مئاق ديز له وحن :له كلذكو

 عم مسالا ىلع لخدت ال اُهإف "له" فالخب مالكلا يف لعفلا دوجو دنع مسالا ىلع لحدت ةزمهلا نأ ثيح

 نيج ٍناَسْنإلا ىَلَع ىنأ لَه :ىلاعت هلوقك «لعفلاب ةصتخملا "دق" نيعمب لصألا يف افوكل مالكلا يف لعفلا دوجو
 -لعفلاب ةصتخملا "دق" نعم. افوك وهو- قباسلا دهعلا تركذت لعفلا ٍتدحو اذإف «ىتأ دق يأ (١:ناسنإلا)

 يأ هنع لهذتو ربصت اهِإف ءلعفلا دج مل اذإ ام فالخب «هريغب ركشي ملو هيلإ تلامو تقاتشا يأ هيلإ تّنَحو

 اًديز دق"و "جرح ديز دق" :زوحي ال امك ؟تبرض اًديز له الو "جرح ديز له" :زوجي الف «هنع لفاغ

 «بيكرتلا يف لعفلا مدعل ؛زئاج هنإف ,"مئاق ديز له" فالخبو ؟"تبرض اًديزأ"و "جرح ديزأ" :زوجيو «"تبرض
 ال "له"و ءادرطم "مأ" عم لمعتست اههنأ ثيح نمو "له" نود اًضيأ راكنإلل لمعتست دق اهنأ ثيح نمو

 نأل ؛كلذو "له" فالخب يه اهلحدت الو ,فطعلا فورح ىلع لحدت اهنأ ثيح نمو ءاردان الإ لمعتست

 انركذ ام ةلثمأ ىلإ خيشلا راشأو «قيلأ لامعتسالا ةرثكب يهف "له" نم رصحأو «ماهفتسالا يف لصأ ةزمهلا

 عم مسالا اهيلي ال ثيح "تبرض اًديز له" :لوقت الو :تبرض اًديزأ ۲۹٤[ :قيقحتلا ةياغ] .مّلإ لوقت :هلوقب

 ديز برض راكنإ نعم. :خلإ اًديز برضتأو ١١4[ :يدنه] ؟مئاق ديز له فالخب «بيكر تلا يف لعفلا دوجو
 [؟١ 15 :يدنه] .راكنإلل لمعتست ال "له" نأل ؛كوحأ وهو اًديز برضت له :لوقت الو «ةوخألا لاح يف



 عقيم ١6١ فرحلا

 ر ر ا

 اک ْنَمَوُأظو ناک َنَمفأو عقر اَم اَذإَ مثأؤهو ؟ورمع مأ كدنع ٌديزأو

 ١( :OYY 1 :دمحم) (١0:سنوي) هب متنما

 ىلع لحد نإو لابقتسالل "نإ"ف «مالكلا ردص اه ."امأو ءولو «نإ":طرشلا فورح
 هنأل ؛حتفلاب كنأ ول :ليق مث نمو ءاريدقت وأ اظفل لعفلا نامزلتو .هسكع "ول"و «يضالا

 E EDI ARS RAS "قلطنم" عضوم لعفلاب "تقلطنا"و «لعاف
 ا ا اد
 [؟١ ٤ :يدنه] .ةزمهملا الإ لباقي ال "مأ" نأل ؟ورمع مأ كدنع ديز له :لوقت الو :خلإ ديزأو
 ىلع فوطعم "عقو ام اذإ مثأ" :هلوقف "مث" له :لوقت الو «ةفطاعلا "مث" ىلع ةزمهلا لوحدب :عقو ام اذإ مث

 0 «متنمآ عقو ام اذإ مثأ ءعقوو باذعلا تقو ناح اذإ :يأ ءرحآ ردقم

 ةلالدب ربخلا فوذحم أدتبم وهف ءايندلا ةايحلا ديري نمك ١(« ؛:دمحر هنر نم ةي ىلع ناك ْنَمفَأ» يأ :ناك نمفأ

 ناك نمک هبر نم ةنيب ىلع ناك نمف «رفاك وه نمک انمؤم ناك نمأ يأ «ردقم ىلع ةفوطعم ةلمحلاو «قبس ام
 هربح ا ١( ۲۲ :ماعنألا) اتيا اتم ناک سوا يأ :ناك نم وأ |[ :قيقحتلا ةياغ] .ايندلا ةايحلا ديري

 ناك نمو «نمؤي مل نمك نمآ نمأ يأ ردقم ىلع ةفوطعم ةلمحلاو :0077:ماعنألا) ِتاَمَلظلا يف هلم ْنَمَك» :هلوق
 فرظ "له نود" :هلوقف ."ناك نمو له"و ,"ناك نمف له" :لوقت الو ‹«تاملظلا يف هلثم نمک هانييحأف ايم

 [؟515 :قيقحتلا ةياغ] .له نود ركذ ام عيمج يف ةزمهلا لامعتساب لوقت يأ لكلل اًديق نوكيف :لوقت هلوق

 كلذ نم مالكلا نأ ىلع رمألا لوأ نم لدتل ردصتف «مالكلا عاونأ دحأ ىلع لدت األ :مالكلا ردص

 «يضاملا وأ و ىلع تلحد ءاوس «لابقتسالل "نإ" نعي :لابقتسالل نإف [۲۹ ٤ :قيقحتلا ةياغ]. عونلا

 كنم عقو نإ يعي لوألا لاثملا نعم هنيعب يناثلا ها «كتمركأ ئتمركأ نإو ءكمركأ نيمركت نإ :وحن

 لحد نإو يضاملل ول يأ :هسكع ولو [۳۷۸ :ةيئايض دئاوف] .هيف كماركإ اًضيأ يم عقو لابقتسالا يف يماركإ

 [۲۹ ٤ :ةياغ] .كالهلاو دهحلا يف متعقول يأ (/:تارححلا) مشل رم نم ريثك يف مكعيطب ولف :وحن < ءلبقتسملا ىلع
 («:ةبوتلار (كَراَجَتْسا َنيِكرْشُمْلا َنِم َدَحَأ نوف ا اريدقت .سمشلا تعلط ولو «نيمركت نإ :وحن : :اًظفل

 ٍ و دعب لعتلا مورا ناعاب دج وهو «فوذحم لعفل :لعاف .لعفلا نامزلي امُمأ لجأ نم يأ :مث نمو

 نأل ؛ًالعف نوكي نأ بجو اقتشم ناك نإ اهربخف ءاهطرش فوذحلا "ول" دعب تعقو اذإ "نأ" نأ عي :لعفلاب

 ربخ نوكي نأ مرافق تبل نعم e قيتحبللا نعم ىلع ةلاد اهفوكل "نأ"و هويام رع مل ليا راح لعفلا
eءانلق امك هيلع لاد "نأ" ظفلف ئعملا امأو  

 امأو «(۲۷:نامقلر «مالقأ ةرجش نم ضْرألا يف اّمّنَأ ولو :ىلاعت هلوقك «رذعتلل زاح اقتشم نكي مل ن

 = دعب اه ةيظرش تسيل ءةيردصلا "نأ" عع "ول" تالف بارسال نواب ْمُهْنَأ ول اودوي# :ىلاعت 1



 طرشلا فورح ۹۲ فرحلا

 ىلع مالكلا لّوأ مسقلا مّدقت اذإو هر زاكي ااا ناک نإف «ضوعلاک نوكيل
 ْ ربخلا يف مسالا عوقو ريخلا يف لعفلا ظفل
 نإ هللاو ا ا برر د سرا نقل ضال هن ءطرشلا

 نأو ربتعي نأ زاج «هريغ وأ طرشلا ميدقت طشوت نإ كتبك نتن وأ يتتيتأ

 سقف ريدقتو ,كتيتآل ِهّللاو يئتبتأ نإو 5 ا هللاو انأ :كلوقك «ىغلي

 موتا دار دوج رغیالاوجرخأ نیل :لثم «ظفللاك
 :ماعنألا) وع ١ ١١(

 اقتشم ناك نإو "ول" دعب ءيجت يلا "نأ" ربح يف لعفلا ءيحب طرتشي ال نم مهنمو «ئمتلا ىعم ىلع لاد لعف =
 :دوسألا لاق كلام نبا هيلإ بهذ امك ءاضيأ

 عفان كلذ نأ ول مهتكلهأو

 لوبقم حصنلا نأ ولو اهدوعوم
 ناك اذإو ءاّمزال نكي مل نإو رثكأو بلغأ ماقملا اذه لثم يف "نأ" ربخ يف لعفلا لامعتسا نأ كشالف ءاذه عمو

 [489/4 :يضر] .اعراضم ءاحدقو يا "ول" طرش نم ضوعلاك هنوكل ايضام هنوك رثكألاف «لعفلا
 نأ ملعا مث ءرعشلا ةرورضل الإ "تبث" وهو "كنأ ول" يف فوذحملا رسفملا لعفلا نع ضوعلا لثم يأ :ضوعلاك

 ]4 :ةياغ]. دحاو سنج نم ناقلعتملا مزلي الف «"ول" دعب لعفلا موزل ىلع ٌبترم ضرغلا اذه ربخلا يف لعفلا داريإ
 الق ٍةَرَجَش ْنِم ِضْرَأْلا يف امن ولو :ىلاعت هللا لاق ءلجر اًديز نأ ول :وحن :لعفلا رذعتل يأ :هرذعتل

 ىلإ دئاع ريمضلا :يضاملا همزل .طسوتلا ةروص نع زارتحا :مدقت اذإو [؟35 :قيقحتلا ةياغ] (۷٠:نامقلر

 امنإو .اًيضام هدعب عقاولا طرشلا نوكي نأ مسقلا كلذ مزل وأ يضاملا طرشلا كلذ مزل يأ مسقلا ىلإ وأ طرشلا

 طرشلا يف ل ا ل ا

 قباسلل اًحيجرت نعم طرشللو :اظفل 6 :قيقحتلا ةياغ] .فرحلا لمع مدع يف قفاوتيف ءاضيأ هيف لمعي الئ

 .طرشلا ريغ يأ :هريغ وأ .يونعملا يضاملا لاثم :ينتأت م .اظفل يضاملا لاثم :ينتيتأ نإ .لامعتسالا ةرثك عم

 مسقلا ريدقت وأ «ظوفلملا مسقلاك ردقملا مسقلا يأ :مسقلا ريدقتو .طرشلا ءاغلإو مسقلا رابتعاب :كتيتآل

 اوجرخأ نقل هللاو يأ :نوجرخي ال اوجرخأ نئل ۲٠١[ :يدنه].رم امك هئاغلإو هرابتعا يف مسقلا ظفلتك

 ماللا يه "اوحرحأ نمل" :هلوق يف ماللاو «باوحلا يف مزحلا بحول طرشلا لبق مسالا ريدقت الولف «نوحرخي ال
 ال هل باوحلا نأ نذوتل اًريدقت وأ اًظفل مسقلا مدقت دعب طرشلا ىلع لحدت مال يهو ءمسقلل ةئطوملا

 لبق مسقلا ريدقت الولف ءنوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإ هللاو يأ :مهومتعطأ نإو ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .طرشلل
 |۲۹۰ :قيقحتلا ةياغإ .ةيمسا ةلمج هنأل ؛باوجلا يف ءافلا بحول طرشلا



 عدرلا فرح ۹۳ فرحا

 اًهزيح يف امث ءزج اهئاف نيبو اهنيب ضوعو ءاهلعف فدح مزتلاو «ليصفتلل "امأ"و

 ,قلطنم ديزف ةعمجلا موي أ :لثم ءاقلطُم فوذحملا لوح ره :ليقو ءاقلطُم
 ءازحلا ءزج ال طرشلا

 .ياثلا نمف الإو ءلوألا َنمف ؛ميدقتلا زئاج ناك نإ :ليقو
 ءارخا ءرجاوم ينزاملا لوق

 .اقح نعم ءاج "دقو ٰالک' :عدرلا فرح

 دلاح امأو «هتنهأف ركب امأو «هتمركأف ديز امأ «كتوحإ ءاج :كلوق وحن ملكتملا هلمجأ ام ليصفتل يأ :ليصفتلل امأو
 ۲٠١[ :يدنه] .بتكلا لئاوأ يف ةعقاولا امأ :وحن ؛لامجإ اهمدقتي نأ ريغ نم فانيتسالل ءاج دقو «هنع تضرعأ دقف
 [۲۹۰ :قيقحتلا ةياغ] .ءادتبالا نعم اهنمضتل طرشلا وه "امأ" هيلع لحادلا لعفلا 5 "امأ" لعف يأ :اهلعف

 :وحن افلا دعب عقو امل لومعم امإو «قلطنمف ٌديز اّمأ :وحن ءأدتبم امإ ءزحلا كلذو ءاهاوج زيح يأ :اهزيح يف
 [؟59© :قيقحتلا ةياغ] ."قلطنم" لووك "ةعمجلا موي" :هلوق نإف «قلطنم ديزف «ةعمجلا موي امأ

 وأ «براض ينإف اديز امأ :وحن «هزيح يف ام مدقت عنمب امم "ام" دعب ام ناك ءاوس يأ ءاقلطم اًنامز يأ :اقلطم

 فرح نيب ىلاوتي الل كلذ ضوع امنإو «فنصملا هراتخاو هيوبيس بهذم اذهو «قلطنمف دیز امأ :وحن «نكي ۾

 يف امم ءزج امهنيب ضوع ىعملاو «"ءزج" نم لاح"اقلطم" (بيكرت) ۲٠۹١[ :قيقحتلا ةياغ] .اظفل ءازحلاو طرشلا
 فوذحم ردصمل تعن وأ "اًقالطإ قلطأ" ءزج امهنيب ضوع يأ قلطم لوعفم وأ ءاقلطم هنوك لاح اهياوج زيح
 .اًيوصنم وأ اًعوفرم ناك ءاوس اًقلطم اًئامز يأ :اقلطم فوذحملا [84 :بيكرتلا لح] .اقلطم اًضيوعت ضوع يأ
 .جراح انأف مويلا امأ وحن :ميدقتلا زئاج .قلطنم ديزف ةعمجلا موي ركذت "امأ ريدقتب :قلطنم

 اميف لمعلا نع اهدعب ام عطقت "نإ" نأل ؛براض ينإف ديز امأ :وحن مدقتلا زئاج نكي مل نإو يأ :الإو
 عانتمال ءازحلا ءزج هنوك عانتما ةرورضل فوذحملا طرشلا لومعم يأ :ئباثلا ۲۹٦[ :قيقحتلا ةياغ] .اهلبق
 ىدربملا سابعلا وبأ زّوجو ءاهلبق اميف لمعلا نع اهدعب ام عطقت "نإ" نأل ؛براض ينإف ديز امأ :وحن «مدقتلا

 امإ وهو ءرجزلاو عنملا :عدرلا :عدرلا 5١5[ :يدنه] .هميدقت عنتمي امل مدقتلا حيحصت ةصاخ "امأ'"ل لعجو
 ّبَر َلاَقإ :هلوق دعب "الك" :ىلاعت هلوق وحن بلاطلا وأ ءلّضفتي نالف لاق نمل "الك" :كلوق وحن «ربحملا عدرل
 [؟١١ :يدنه] .كلذك سيل "الك" نيعمو ٠ . 5 :نونموملا) الك ٌُتْكَرَتاَميِف ًاحِلاَص ُلَمْعَأ يلع ٍنوعَجْرا
 ىلع اوقفتا نييوحتلا نکل مسا هنوك ذشنيح دعيب الو م:ونم» یل اَنْ نإ لَك :ىلاعت هلوقك :ءاج دقو
 انتايآل ناک ُهَنِإ الك دیر 00 :ىلاعت هلوق يف الكر "كاك "ف «"نإ"ك ةلمجلا قيقحتل هنوكل ؛هتيفرح

 [؟47 :قيقحتلا ةياغ] .اًعدرو ءاقح عع روكذملا نوك :نيهجولا لمتحي ©017٠ :رثدلا) ادينع



 نيونتلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءات 1۹٤ فرحلا

 يقيقح ريغ اًرهاظ ناك نإف ءهيلإ دنسملا ثينأتل يضاملا قحلت :ةنكاتملا ثينأتلا ءات

 فيعضف نيعمجلاو ةينثتلا ةمالع قاحلإ امأو «ريخمف

 يكنتلاو «نكمتلل وهو .لعفلا ديكأتل ال رحآلا ةكرح عبتت ةنكاس نون :نيونتل
 فأو هص :وحن ةفيفخلا نون نع زارتحا

 .رخآ مَع ىلإ فا ناب 00 ملعلا نم فذحيو .منرتلاو م «ضوعلاو
 نبا نم لاح < ملعلا نم لاح

 «ةكر حتملا نع زارتحا :ةنكاسلا .ةنكاسلا ثينأتلا ءات نايب يف عرش عدرلا فورح نايب نم غرف امل :ثينأتلا ءات

 «ضرغلل ال ليلعتلل ماللا :ثينأتل .دنه تمركأو «تبرض :وحن :يضاملا قحلت .هيلإ دنسملا ثينأتل مسالا قحلت اهنإف

 [؟95 :قيقحتلا ةياغ] .هنم لصاح رثأب سيلو «ثينأتلا ءات قوحلل ةلع هيلإ دنسملا ثينأت نإف

 <١9[ :قيقحتلا ةياغ] .دنه تبرض :وحن يف هيلإ دنسملاو ءاتلا نيب ةنراقملاو ءلاصتالا ققحتل :هيلإ دنسملا

 ىثم هيلإ دنسملا نأ ىلع ةلالدلل ؛اًرهاظ لعافلا نوك دنع لعفلا يف ثنوملاو ركذملا عمج يأ :نيعمجلاو

 [۲۹ ۱ :قيقحتلا ةياغ] .ثنؤم هيلإ دنسملا نأ ىلع ةلالدلل ثينأتلا ءات قاحلإك «ثنؤم وأ ركذم ءعومجم وأ

 ءايلاعتو ءاوتاهو ءايتاه :وحن ءلعفلا مسا يف كلذ زاحو «لعافلا ددعت ةروص موزلل فيعض وهف يأ :ففيعضف

 ثم هيلإ دنسملا نأ ىلع رمألا لوأ نم ةلالدلل ؛دازت فورح لب «ريمضب تسيل ةمالعلا هذهو «فعض الب اولاعتو

 عنتمال اًريمض ناك ول هنأ هيلع لديو «ثنؤم هيلإ دنسملا نأ ىلع لدي ثينأتلا ءاتك ثنؤم وأ ركذم ,عومجم وأ
 [؟5١١ :يدنه] .هبراقأ نورفغي :وحن «ءالقعلا روكذلا يف نونلاو «ثيغاربلا نولكأك «ءالقعلا ريغ يف واولا

 r۹٦] :قيقحتلا ةياغ] .اندنع ملاعلا نديز :وحن «نينكاسلا عامتجال اهكيرحت دري الف ءاعضو :ةنكاس كون

 ةكرح تعبت نإو اهنيونت نأل ؛طسولا ةكرح اهنيونت عبتي ثيح "مدو ديو «خأو بأ" :وحن «دري ال :ةكرح

 [؟95 :قيقحتلا ةياغ] .اًيسنم اًيسن رحآلا فذحب اًرخخآ طسولا راص "ام" دعب نكل طسولا

 .اذك ناك اذإ نيحو ءاذك ناك اذإ موي :هلصأ «ذئنيحو «ذئموي :وحن ءهيلإ فاضملا نع :ضوعلاو

 ثالثلا تادملا دحأ اهرخآ يلا ةقلطملا ةيفاقلاو «قالطإلا فرح لدب ةقلطم وأ ةديقم رعشلا ةيفاق ةقحاللا نيونتلا وهو :منرتلاو

 :رعاشلا لوق وحن «ثالثلا تادملا دحأ وهو «رعشلا رحآ ةكرح عابشإ نم تأشن يلا فورحلا يهو «قالطإلا فرح وأ

 نباصأ دقل تبصأ نإ يلوقو نباتعلاو لذاع موللا يلقأ

 [۷۹ ٦ :قيقحتلا ةياغ]

 ةرثكو «ملعلا لقثو «ظفللا لوطل فيفحتلا دصقل فذحي امنإو ءورمع نب ديز ينءاح :وحن :رخآ ملع ىلإ
 يف نيونتلا فذحي مل امنإو «جازتمالا ىلع ةلالدلاو «ةباتكلا يف فيفحتلل أطحخ ": ET «لامعتسالا

 اهفذحو «ةرورضلا ناكمل رخآ ملع ىلإ فاضم "نبا"ب فوصوم ملع "سيق" نأ عم "ةبلعث نبا سيق نم" ةيراج :هلوق

 =  «ذاوشلا نم لصولا يف نيونتلا ريغب دحأ أرق نميف .٠:صالحإلو دمصلا هللا دحأ هللا وه لقإ» :وحن كلذ ريغ يف



 ديكأتلا نون ۹° 2

 لبقتسملا لعفلاب صتخت «فلألا ريغ عم ةحوتفم ةد وةك ام ةفيفخت  «ليكأتلا نون

 تمرلو «يفنلا يف تلقو .مسقلاو ؛ضرعلاو < «ينمتلاو «ماهفتسالاو «يهنلاو ءرمألا يف

 ٌموُمْضم نيركذملا ريمض عم اهلبق امو ءنلعفت امإ :لثم ين ترثكو «مسقلا تبثم ين
 واولا وهو

 :ثنوؤملا عمجو ةينثتلا يف لوقتو .ح وتفم كلذ 5 اميفو ٌنوسكم + 0

 eh BA RRC فالح ةفيفخلا امهلحدت الو «ناتبرضاو «نابرضا

 ١57[ :ةياغ] .ةرورضلا ىلع "هللا" ظفل بف «"ركاذ" نم نيونتلا فذحب '"اليلق الإ هللا اركاذ الو" :هلوقو =

 .اهتفخل نييفوكلا رثكأ دنع ةليقثلل اعرف ناك نإو ةليقثلا نونلا ىلع ةفيفخلا نونلا مدق :ةفيفخ

 :لوقتف «نانبرضا :وحن «ثنؤملا عمج يف ةدئازلا فلألا وأ «نابرضا :وحن «ريمضلا فلأ تناك ءاوس :فلألا ريغ
 [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .فلألا ةفحو ةرسكلا لقث نيب لداعتللو «بارعإلا نونب هيبشتلل فلألا عم ةروسكمو «نبرضا

 [۲۹۷ :ةياغ] .ديكأتلا نون نم دحاو لك صتخي يأ «ةفنأتسم ةلمحلاو «ةددشم وأ ةفيفح ديكأتلا نون يأ :صتخت

 [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .نبرضا :وحن «رمألا يف نئاكلا لبقتسملا لعفلاب يأ «لبقتسملا ةفص : رمألا يف
 «بلطلا ديكأتل اعضو امهنأل ؛اذك َنلعفأل هللاو :وحن مسقلاو ءاريخ بيصتف انب ٌنلزتت الأ :وحن :مسقلاو ءضرعلاو

 ءمسقلا باوحج يف لحدي امنإو ءاضرع وأ ءاّينمت وأ ءاماهفتسا وأ يف وأ ءاًرمأ نوكي يذلا لبقتسملاب قلعتي امنإ بلطلاو

 هل مامتها ةدايزو هنأشب ءانتعا ىلع مسقلا ةلالدل بولطملاب مسقلا باوجل اهيبشت بلطلا نئوعم هيف مزلي م إو

 قحلتو «نلعفت ال نأ :وحن «بلطلا نعم هيف نكي مل نإو «يهنلاب هل اًهيبشت :يفنلا يف [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .بولطملاك
 [؟91/ :ةياغ] ."نلوقت ام اًريثك" ةداضملل هيلع لمحو «مدعلاب قحلت ةلقلا نأل ؛"نلوقت ارو «نلوقت املق" يفنلاب

 :وحن :مسقلا تبثم (بجاح نبا).زاوجلا ليبس ىلع لخدت امإو ءةمزال تسيل كلذ ريغ يف اهأ نعي :تمزلو

 نأ ريغ نم مسقلا وهو «لعفلا نع لصفنم رمأب لعفلا اودكؤي نأ اوهركف «ديكأتلا لحم مسقلا نأل ؛نلعفأل هللاو
 نم مسقلا تبثم يف ةفاضإلاو «نييفوكلل افالخ ديكأتلل هتيحالص دعب نونلا وهو «هب لصتيو «هصتخي اع هودكؤي

 .ةدئازلا "ام" ب هفرح دكؤملا طرشلا يف ديكأتلا نون :ترثك و [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .ةفيطق درج باب

 فرح دكأ امل هنأل ؛كلذو 0:مرم) (ادحأ رَشْبْلا نم َّنيَرَت اًمإفإ» :ىلاعت هللا لاق «نلعفت امإ :هلوق :نلعفت امإ
 ريغ نم -لعفلا وهو- تاذلاب دوصقملا طحني الثل ؛اًضيأ نونلاب لعفلا ديكأت اودصق ةدئازلا "ام" ب طرشلا

 .نينكاسلل ةفوذحملا واولا ىلع ةلالدلل :مومضم [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .طرشلا فرح وهو «تاذلاب دوصقملا

 ركذملا دحاولا يف يأ روكذملا ادع اميف يأ :كلذ ادع اميفو .نينكاسلل ةفوذحلا ءايلا ىلع ةلالدلل :روسكم

 المل لصفلل فلألا هدایزب :نانبرضاو .نيرضتو «نبرضاو «نبرضيل :وحن «ةفحلأ :حوتفم .ابطاخم وأ ناك اًبئاغ

 .نينونلا عامتجاو سبللا مزل فلألا امهيف يقبأ ول هنأل :ةفيفخلا .تانونلا عمتجي



 داس ١45 فرحلا

 مث نمو < ليلا حب لصقل رزابلا ريما عب ارحب امو سول
 قارا وحب

 نكاّسلل فذحت ةففخملاو نزغاو درغاو هنوف و «نيرتو نورتو «نيرت له :ليق

 .اطقف الا بهل ام حوتفلاو «َفيلُخ ام ريف «فقولا يو

 اًمغدم يناثلا نكي مل نإو «نيل فرح امهلوأ ناك اذإ ارفتغم نينكاسلا ءاقتلا لعجو «كلذ زاحأ هنإف :سنويل
 ا تاكمألا ا ر نوكي نأ یو رک ألا نع يضر كل نو (تقولا و رم انك ايم ملكتلا ناكمأل

 [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغ] (81:سنوي) لبق َتْيَصَع دقو نآلآ 9 :ىلاعت هلوق امك «يضرملا مالكلا يف كلذ ءيجنو
 ظفللاك يأ :لصفنلاك .ثنؤملا عمجلاو ةينثتلا ريغ يأ :امهريغ E «ةليقثلا ديكأتلا نون يأ :امهو

 عم هتلماعم نينونلا عم لعفلا رخآ لماعي نأ بجي يأ ءليصفتلا ىلع اهكيرحتو ةلعلا فرح فذح يف لصفنملا

 تالتعملا مكح نايب انهه دوصقملاو «نبرضا وأ «نبرضا :وحن ,ءكيرحت وأ فذح نم ردصلا ةنكاسلا ةلصفنملا ةملكلا

 نكاسلاك ديكأتلا نون يأ :لصتتملاكف .نكتسم لب زراب ريمض هيف :نكي مل نإف [؟8١ :يدنه] .اهاصتا دنع

 .لصفنملاك زرابلا ريمضلا عمو «لصتملاك زرابلا ريمضلا ريغ عم ديكأتلا نون نأ لحأل يأ :مث نمو ٠ .لصتملا
 ءامزال رخآلا نوكس لاوز ناك ةلصتملا ةملكلاك زرابلا ريمضلا ريغ عم تناك امل نونلا نأل ؛ءايلا حتفب :نيرت له

 :وحن ءاهعم ماللا لعت ملف «لاصتالا يف ةينثتلا فلأ تهبشأو «ةح وتفم ءايب ٌنيرت :لاقيف «نوكسلل فذح ام دوعيف

 [۲۹۷ :ةياغ] ؟نايمرت لهو «نايرت له :وحن ةلصتملا ةينثتلا فلأ عم ماللا لعت مل امك ؟نيمرت لهو «نيرت له

 ةلصفنملا ةملكلا يف كلذك ءاهكيرحت وحن ىلع نينكاسلا ءاقتلال فذحي ىح ةدم افوك مدعل واولا مضب :نورتو

 للا ىشحأ يف امك نينكاسلل ءايلا رسكب :نيرتو ۲٠۸[ :يدنه].موقلا اوشحا :لاقي امك ردصلا ةنكاسلا
 نمو يأ 2"َنيَرت "ىلع ال َنْيَرت له" ىلع فطع نوزغاو هلوق :نوزغاو [8 :يدنه] .عراضملا ةلثمأ هذهو
 ءاوزغا يف امك ةلصتملا ةملكلاك وه اميف رخآلا نوكس لاوزل ةفوذحملا واولا ةداعإب "نّوزغا" :ليق مث

 نونلا ناك الولو «شيجلا يزغاو «شيجلا اوزغا يف امك «ءايلاو واولا فذحب :نزغاو ۲٠۹[ :يدنه] .ايمراو
 ةدحاولا ةملكلاك وه اميف اًمغدم يناثلاو ءةدم لوألا نوكل هدح ىلع نينكاسلا ءاقتلا نم اذه ناكل لصفنملاك
 "نكاسلل" :هلوق يف ماللاو :نكاسلل [۲۹۸ :قيقحتلا ةياغ] .رمألا نم ةثالثلا ةلثمألا هذهو ءلاصتالا ىلع ءان

 .هيلع فرظلا فطع ليلدب اهدعب نكاسلا ةاقالم تقو فذحت ةففحملا نونلا يأ «تقولا نعع

 رح نيك الا ءاقتلا وهو «فذحلا بحوم لاوزل نونلا لبق ام احوتفم نكي مل اذإ :خإ فذح ام ٌدريف

 ور نا لح و :اهلبق ام [۲۹۸ :قيقحتلا ةياغ] .نبرضا يف يبرضاو «"نبرضا" يف " 0

 بلقت" :هلوق :افلأ بلقت [۲۹۸ :قيقحتلا ةياغ] eS يف "ابرض وج

 ١١5[ :يدنه] .اًديز :وحن يف نيونتلا ىلع اًسايق "ارضا" :هيلع فقولا يف لاقيف «نبرضا د "لأ



 f Sales سلو م همدقم

 E MUN باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 o وااو واجمل ل م ةملكلا فيرعت

 1 ERE ةملكلا ماسقأ

 E مالكلا فيرعت

 مهلا
 0 ا هصاوخو مسالا فيرعت

 E. O همكحو برعملا فيرعت

 000000 0 0 00 0 هعاونأو بارعإلا فيرعت

 ES ا ع اا فرصنملا ريغ فيرعت

 E LAR ةعستلا للعلا نايب

 U للا احد هيفا فرصنملا ريغ مكح

 O. DSN DS لدعلا

 E RNS 1 1 1 فصولا

 O A 1 1 1 1 1 1 ثينأتلا

 ’E 0 عمجلاو ,ةمجعلاو «ةفرعملا

 E RRO نونلاو فلألا بيكر تلا

 E OCR هلواوو هز امإلاو واط لعفلا نزو

 E ل ةرثؤملا ةيملعلا نايب
 E ina ةفاضإلاب وأ ماللاب فرصنملا ريغ مكح

 a اا 1 11 لعافلا :تاعوفرملا

 N SSDS لعافلا ماقم

 E. nee is نالعفلا ع زانت

 E Ra هلعاف مسي مل ام لوعفم
 O ربخلاو أدتبملا

 OS 0 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام

 E O ا اقرأوا نإ اربح

 سرهفلا
 عوضوملا
 25200 «سنجلا يفنل يلا "ال" ربح

 EDE سيلب نيتهبشملا "الو ام" مسا

 7000 قلطملا لوعفملا :تابوصنملا

 DS اا ا ءادنلا فرح فذح

 ances ريسفتلا ةطيرش ىلع هلماع رمضأ ام

 همم ممم ومهم وم ووممو وم وممعمعو اماوحأو ناك ربح

 سنحللا يفنل يلا الب بوصنملاو ءامتاوحأو نإ مسا
 نوف ءةهيفعف NP نيتهبشملا الو ام ربح

 Ea هيلإ فاضملا :تارورحلا
 27770 ةيونعملا ةفاضإلا



 ع وضوحا

 2523707 ةفصلاو فوصوملا ةفاضإ نايب

 E لثامملا مسالا ةفاضإ نايب

 0 ملكتملا ءاي ىلإ مسالا ةفاضإ نايب

 أعفلا



 (تادلجم ۷) ملسمل حيحصلا

 (نيدلجم) دمحم مامإلل أطوملا
 (تادلجم ۳) كلام مامإلل أطوملا

 (تادلجم ۸) ةيادهلا

 (تادلجم٤) حيباصملا ةاكشم

 (تادلجم۳) نيلالجلا ريسفت

 (نيدلجم) يناعملا رم
 .(نيدلجم) راونألا رون

 (تادلجم۳) قئاقدلا زنك

 يواضيبلا ريسفت | نآرقلا مولع يف نايبتلا
 يماسحلا | مظعألا مامإلل دنسملا

 دئاقعلا حرش ةيديعسلا ةيدهلا

 يشاشلا لوصأ ( |  يبطقلا

 برعلا ةحفن | ثيدحلا حلطصم ريسيت

 يرودقلا رصتخم بيذهتلا حرش

 حاضيإلا رون ةغيصلا ملع بيرعت

 . ةسامحلا ناويد ةحضاولا ةغالبلا

 ةيريرحلا تاماقملا ` يستملا ناويد

 نئسلا راثآ «هيوناث «هيئادتبا) حضاولا وحنلا

Other Languages 

Riyad Us Saliheen (Spanish){H. Binding) 

Fazail-e-Aamal (German) (H. Binding) 

. Muntakhab Ahdees {German) (H. Binding) 

To be published Shortly Insha Allah 

Al-Hizb-ul-Azam(French) {Coloured) 

 يوقم نوترك ةنولم
 :يعارسلا | ينملا سر درت حرج
 ريبكلا زوفلا | ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 حاتفملا صيخلت ةاقرملا

 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز

 ةيفاكلا | وحنلا لماوع

 ملعتملا ميلعت | وحلا ةياده

 ٠ لوصألا ئدابم يجوغاسيإ

 ةفسلفلا ئدابم لماع ةئام حرش

 عبسلا تاقلعملا

 (نيرامعلاو ةصالخلا عم) وحنلا ةياده

 يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم

 (ةدلجم ةنولم ريغ) نيحلاصلا ضاير

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم

Book in English 

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3) 

Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) 

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) 

Al-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding) 

AI-Hizb-ul-Azam (Small) (Card Cover) 



 (رلجم» نا یف
 ماعلا تاعمب ماك> الا تايطخ

 نیت نص
 (لتكب بيع کیم ) مالا برما

 ( لتپ بیک غم ) مالا بس زحل

 ( موسي مددعلوا) نآرقلا نال

 اا محم
 لاف

 یر ت اڅ رش ىو لئاصخ
 (لتک مل رزا ميل
 ( لع ني )رولز قم

 رول راك كير

 ترشاعملا بادآ رک اتا

 ریمسلاراز ني دلا می
 لامعالاءازج | لوسلا ثييرع ىف لوصالارث

 بالا هضور | (نثئزياديرج)( اان )ماجا

 تف لوصأ ناسآ (ىج0ي بعز ويمر مک الا بز 1

 ( یی )ب بیعت یک )مک الاب را

 هدعاق نك اسآ اكن ابز ىلع

 رقدقلا نيش

 لوصرا نمش

 قلنما ےیت |  ہرعاق ناسآ اكن اب ىراف

 مالسا رات ( نر خ1« نالوا) ف ذل ملع

 مگا 3 ىدتبلا ںیہ

 ےک اوٹ ونس را لم عم مک عراوج

 9 م ماب مدس مدل متم كيل رع

 نارقلا لامج رواصملا ةوفصيلرع
 ریو رب فرص

 رد اقعلا ريع باول الار مسمن

 تابا ارس ما
 32 قربك لو
 مم ندي بحشو نازيم
 قروس حي لس زا

 نسةروس | ذي /نرج) هرعاق ارو

 زامناسأ ىردهدإي م

 لرم هاب مم

 رلج / روكذراك

 لامعا لئاشف

 ثييداحا تش

 ا
 نآر لا لاس حراتفم

 ( موس موو ء لوا )

 ئيز

 یرطس ا۵ قفا ن آر ق ل تك


